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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALMITAL - PR

Rua: Esc. Egleci T. G. Campanini 1.250 - Centro. 
CNPJ: 09.290.590/0001-09 

Fone: (042) 3657-1655 / 2128 - 2309 Cep: 85270-000

Palmital, 13 de Janeiro de 2021Memorando n° 03/2021

Ilmo. Sr.
Presidente da Central de Controle da Prefeitura Municipal de Palmital (PR)
Dartson Bonassoli

Venho atraves deste solicitar a compra de COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 
para os veiculos destinados a Unidade Basica de Saude de Palmital sendo de extrema 
importancia para manter a frota em andamento.

Descri^aoItem Quantidade
COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10.01 10.000 LITROS

Sem mais para o momento coloco-me a dispos^ao para quaisquer 
esclarecimentos adicionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Protocolo N°....J3............•••

I.202J:.

!*! » 1 H i 8 ! ! 1 * * ! ; ; • *

Cheila Pecheka Ribeiro de Jesus 

Secretaria Municipal de Saude
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COTAQAO DE PREQO

RAZAO SOCIAL: 
CNPJ:__sn 
ENDEREQO: 
TELEFONE:

7ml
OO^g/GQOAhi kQfaonJ/rfh*^ ~fj7 W:
Ctddrih*f

Item Nome do produto/servigo Quant. Unidade Prego Prego maximo 
maximo total

OLEO DIESEL S10 3.-W 3d4w>.01 10.000,00 LT

TOTAL DA PROPOSTA:

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL.
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COTAQAO DE PREQO

z^Alb '
Obis. /35/oon a ^n

pJJ &X. /jA/pt.n c.
4*?- s^3oi

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:______
ENDEREQO: 
TELEFONE:

Item Nome do produto/servigo Quant. Prego Prego maximo 
maximo total

Unidade

0LEO DIESEL S1001 10.000,00 LT 3>-5? 3Z.9a7.<c&
TOTAL DA PROPOSTA:

Cft
■ib*

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL. 
OLAIR DE ANDRADE FlLHO & QA. UDA
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COTAQAO DE PREgO

RAZAO SOCIAL: (/I^ kJqdJoxAJ (bi/YMU') Cj'hjfl'fPf
CNPJ: (V. / ntt/Jl ^ I ^
ENDERECO: ioaXZ 'jo^uXus.
TELEFONE: C :ih

(l//Jsv\{{/Y) /T? - StfO,YVlf)

Item Nome do produto/servigo Quant. Prego Prego maximo 
maximo total

Unidade

0LEO DIESEL S1001 10.000,00 LT 3,^6 3s^ccc£
TOTAL DA PROPOSTA: -/ ■ / : T ' /)
______________ cMu/viZCL JL ./Ct/yioO i/'wi . j? JWOU'

--------------------------- ---------------------------------------------------------------

ASSINATURA rCARIMBO DO RESPONSAVEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/£R ^ n nc 

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222 ! r ilMj

Polmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PR0T0C0L0

TERM0 DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAgAO N°: 11 - SECRETARIA DE SAUDE.

')

ANTONIO SIMIANO 
CONTADOR 

CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO 
RECEBIDO EM: /_____/2021.

Ass:



Municipio de Palmital 
Solicitagao 11/2021

IndicaQdo de RecursosOrgament^ilos
^mnne

PaginalEqi

Solicitagdo

Niirmro QuantidadedeitensEnitidoem

14/01/2021
N° solidtanteTipo

1111 Aquisigdo de Material
Processo GeradoSolidtante

Cddgo

464-2
Nurvero

0/2021
Noma

CHELA PECHEKA RIBBRO DE JESUS
Local
Cddgo Norm

Gabinete do Secretdrio Municipal de Saude42
6rg8o Pagamento--------------------------

Forrm
MEDIANTENOTA FISCAL

None

15 SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE

Entrega
Prazo

90 Dias
Local

ralmttal-paranA
DescrigSo:
AQUISICAO DE COMBUSTfVEL SENDO 6LEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A 
FROTADE VEfCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR
Lofe
001 Loto 001

Unidade Quantidade Unltftrlo ValorCddigo Nome

08FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
002 Fundo Municipal de Saude 

10.301.1001-2063 Piso de Aten^io B6sica - PAB FIXO 
3.3.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO

UnltfirioQuantidade ValorUnidade
3.3.90.30.01.03 DIESEL
03400 00494 Bloco de Custeio das Apdes e Servipos PuWicos de Saude Do Exercicio 

8.100,00001215 6LEO DIESEL S10 3,242.500,00

Total da dotatfo 8.100,00

08 FUNDO MUNICIPAL DE SALIDE 
002 Fundo Municipal de Saude 

10.301.1001-2081 Encargos com Transport® de Pacientos 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Unltirio ValorUnidade Quantidade
3.3.90.30.01.03 DIESEL
03660 00303 Saude - Receitas Vmculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercicio 

8.100,00001215 6LEO DIESEL S10 2.500,00 3,24LT

Total da dotagio 8.100,00

TOTAL 16.200,00

18JHMMX)TOTAL GERAL

Subtotal por fonte de recurso e conta de deapeaa

8.100,00
8.100,00

8.100,00
8.100,00

08.002.10.301.1001.2063
Cod 03400 Fonte 00494 G.Fonte E 

08.002.10.301.1001.2081
Cod 03660 Fonte 00303 G.Fonte E

CHELA PECHEKA RIBERO DE JESUS 
Secretaria Municipal de Saude

14/01/2021 11:58:12Erritido por: MARIA DAIANE DE OUVEIRA SILVA ra versfc: 5526 k



Municipio de Palmital
Solicitagao 11/2021 prnon?

PaginalEqui^a'io

Solicitagao
Nurrero Quantidade de itensEnitido em

14/01/2021
N° sdidtanteTipo

11Aquisigao de Material11
Processo Gerado
Nurrero

Solicitante
Cddgo
464-2 CHELA PECHEKA RiBBRO DE JESUS
Local----------------------------------------------------------------------------------------
Cddgo None

Gabinete do Secreterio Municipal de Saude

None

0/2021

42
6rg§o Pagamento--------------------------

Forrm

MEDIANTENOTA FISCAL
None

15 SECRETARY MUNICIPAL DE SAUDE
Entrega

PrazoLocal

PA IMPTA L- PA RA NA 90 Dias

Descrigao:
AQUISigAO DE COMBUSTlVEL SENDO 6LEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A 
FROTADE VEfCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR
Lote

001 Lote 001

UnitdrioQuantidade
5.000,00

Valor

16.200,00
Codigo Nome

001215 6LEO DIESEL S10 3,24

TOTAL 16.200,00

TOTAL GERAL 16.200,00

14/01/2021 10.40:31Emitidopa: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na vers3o: 5526 k
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PARECER N0 024/2021 - LIC

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO AAUNICIPIO DE PALMITAL - PR

DISPENSA DE LICITAgAO 001/2021

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA: AQUISIQAO DE COMBUSTIVEL 
SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal atraves do 
Memorando N°004/202l.

Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a existencia 

de previsdo de recursos orgamentarios para as despesas a serem realizadas com o 

objeto a ser adquirido.

E o relatorio.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos e a 

regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situagoes especiais em que poderd haver a 

dispense da licitagdo nas contratagoes feitas pela Administragbo Publica.

Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagoes permite 

como ressalva a obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves de processos de 

dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que preenchidos os requisites 

previstos na lei.

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitagdo nada mais e 

que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a Administragdo e o 

particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispense, uma 

vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessarios d licitagdo 

ultrapassardo beneficios que dela poderdo advir".

O mestre Margal Justen Filho versa precisamente sobre os motivos que 

levam a dispense da licitagdo:

"a dispense de licitagdo verifica-se em situagdes em 

que, embora viavel competigdo entre particulares, 

a licitagdo afigura-se inconveniente ao interesse 

publico. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemdo que 

a relagdo custo-beneficio sera desequilibrada. Os 

custos necessaries d licitagdo ultrapassardo 

beneficios que dela poderdo advir."

Para a professora Vera Lucia Machado:

"a dispensa e figura que isenta a Administragdo do 

regular procedimento licitatorio, apesar de no 

campo fdtico ser viavel a competigdo, pela 

exigencia de vdrios particulares que poderiam 

oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. Vera 

Lucia. Temas Polemicos sobre Licitagdes e 

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: Malheiros, 

1995, P. 76.

E de se inferir das transcrigdes acima que a dispensa de licitagdo, 

prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de interesse publico, 

como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a realizagdo da licitagdo viria 

tdo-somente a sacrificar o interesse publico, motivo pelo qual o legislador 

concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos 

expressamente previstos.

Ademais, como se pode observer, o valor total da despesa com a prestagdo dos 

servigos e pegas citados e R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reals), e considera-

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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se, o valor e abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93, que 

dispoe:

Art. 24. E dispensavel a licitagdo: (Vide Lei 14.065/2020)

I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo 

anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 

servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no 

mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente; (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior 

e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que ndo se 

refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de 

maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagdo dada 

pela Lei n° 9.648, de 1998)Assim, na esteira do principio da 

razoabilidade, devem ser considerados como servigos aqueles que, de 

forma exclusive, pessoal, devam ser prestados ou assinados por 

profissionais engenheiros, analisando-se, em cada caso, a real 

necessidade de a contratada te-los em seus quadros.

Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de contratagdo 

unica, conforme de infere das informagdes repassadas pela Comissdo de 

Licitagdes, ou seja, ndo se refere d parcela de um mesmo objeto de maior vulto, 

pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular procedimento de licitagdo, 

como determine a premissa legal.

Assim, e em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de 

Licitagdes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e pela 

reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos 

que pratica que sdo ndo apenas condizentes com aqueles verificados no mercado,

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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como muito abaixo dos concorrentes, e, portanto, vantajosos para a 

Administragdo.

Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela dispensa 

de licitagdo no caso concreto em analise, tendo em vista o valor da contratagdo, 

em face ao custo da realizagdo de um certame licitatorio, com fundamento no 

artigo 24, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes a especie.

Palmital-PR, 14 de Janeiro 2021.

DANILO AMORIM SCHREINER

Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: AUTO POSTO LISBOA LIDA 
CNPJ: 17.201.058/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

l.constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes de 
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de 
certificagao da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:23:53 do dia 26/08/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 22/02/2021.
Codigo de controle da certidao: 03FB.C322.0699.43FE 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana
nrtims

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N°023196076-35

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 17.201.058/0001-04 
Nome: AUTO POSTO LISBOA LIDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acessorias.

Valida ate 17/04/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.aov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (18/12/2020 08:01:11)

http://www.fazenda.pr.aov.br


or no14

PODER JUDICIARIO 
JSTigA DO TRAEALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO LISBOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 17.201.058/0001-04 
Certidao n°: 33527849/2020 
Expedigao: 18/12/2020, as 08:04:03 
Validade: 15/06/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que AUTO POSTO LISBOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) 
no CNPJ sob o n° 17.201.058/0001-04, NAO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

b

http://www.tst.jus.br
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CAI\A
CAIXA ECONOM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do 
FGTS-CRF

Inscrigao: i7.20i.058/000i-04
Razao Social: auto posto lisboa ltda epp
Enderego: R maximiliano vicentin 1284 / centro / palmital/ pr / 85270-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Service - FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes com o FGTS.

Validade:23/12/2020 a 21/01/2021

Certificagao Numero: 2020122305372849552854

Informagao obtida em 07/01/2021 14:25:10

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

http://www.caixa.gov.br


14/01/2021 Certidao
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Munici'pio de Palmital
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCES 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA
1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 13/02/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA 
DEVE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Palmital, 14 de Janeiro de 2021

CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTMJ82QETC44XH4RQTNEGATIVA N°: 28/2021

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO

RAZAO SOCIAL: AUTO POSTO LISBOA LTDA

INSCRICAO EMPRESA ALVARACNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL

11129 17.201.058/0001-04 9063285185 40.707
ENDERE^O

RUA MAX1MILIANO VICENTIN, 1284 - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR
CNAE/ATIVIDADES

Comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO
Emitido por: RAFAEL ANDRADE ALMEIDA

Rafael Andrade Almeida 
T6cnlco Control®

Trfbuta^So

152.67.58.142:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpCadastroStm=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&certidaoModel.idCertidao=2324 1/1
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AUTO POSTO LISBOA LIDA
QUARTA ALTERAQAO E CONSOLIDAQAO DE CONTRATO SOCIAL 
CNPJ 17.201.058/0001-04 
NIRE 41207475559 01/11/2012

Regina 1/4

RENAN AUGUSTO LISBOA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 10/01/1973, natural de 
Londrina/PR., Agropecuarista, portador do RG n° 22.115.315-9 SSP-SP, CPF n° 
162.394.758-82, residente e domiciliado na Estrada Principal, s/n, Rio Branco, CEP 85270- 
000, Palmital/PR., e MAURICEA NEPOMUCENO HENRIQUE, brasileira, solteira, maior, 
nascida aos 09/01/1986, natural de Vitoria de Santo Antao/PE., Agropecuarista, portadora 
do RG n° 7.465.909 SSP-PE, CPF n° 062.760.254-10, residente e domiciliada residente e 
domiciliado na Estrada Principal, s/n, Rio Branco, CEP 85270-000, Palmital/PR. Onicos 
socios da sociedade empresaria limitada AUTO POSTO LISBOA LTDA com sede e 
domicilio na cidade de Palmital/PR., a Rua Maximiliano Vicentin, 1284, Centro, CEP 85270- 

) 000, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana, sob o n° 41207475559 
em 01/11/2012, Primeira Alteragao Contratual registrada na Junta Comercial do Parana, sob 
o n° 20134487834 em 16/08/2013, Segunda Alteragao Contratual registrada na Junta 
Comercial do Parana, sob o n° 41901347322 em 22/08/2013 e Terceira Alteragao Contratual 
registrada na Junta Comercial do Parana, sob o n° 20175451966 em 19/09/2017. Inscrita no 
CNPJ sob n° 17.201.058/0001-04. Resolvem assim alterar o Contrato Social:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Terceira do Contrato Social que 
p^ssa a ter a seguinte redagSo: O objeto social sera COMERCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA 
DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES; COMERCIO 
VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS; COMERCIO VAREJISTA DE 
REFRIGERANTES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE 
AR; COMERCIO VAREJISTA DE CALQADOS; LANCHONETES; SERVIQOS DE 
LAVAGEM, LUBRIFICAQAO E POLIMENTO DE VElCULOS AUTOMOTORES.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Clausulas do Contrato Social e 
Consolidagao que nao colidirem com as alteragoes.

CLAUSULA TERCEIRA: Da consolidagao do Contrato: Em consonancia com o que 
determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os socios RESOLVEM, por este instrumento, 
atualizar e Consolidar o Contrato Social e demais Alteragoes, tornando assim sem efeito, a 
partir desta data, as clausulas contidas no contrato primitive e demais alteragoes que, 
adequado as disposigoes da referida Lei 10.406/2002 aplicaveis a este tipo societ£rio passa 
a ter a seguinte redagao:
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AUTO POSTO LISBOA LTDA 

CONSOLIDAQAO DE CONTRATO SOCIAL 

CNPJ 17.201.058/0001-04 

NIRE 41207475559 01/11/2012

RENAN AUGUSTO LISBOA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 10/01/1973, natural de 
Londrina/PR., Agropecuarista, portador do RG n° 22.115.315-9 SSP-SP, CPF n° 
162.394.758-82, residente e domiciliado na Estrada Principal, s/n, Rio Branco, CEP 85270- 
000, Palmital/PR., e MAURICEA NEPOMUCENO HENRIQUE, brasileira, solteira, maior, 
nascida aos 09/01/1986, natural de Vitoria de Santo Antao/PE., Agropecuarista, portadora 
do RG n° 7.465.909 SSP-PE, CPF n° 062.760.254-10, residente e domiciliada residente e 
domiciliado na Estrada Principal, s/n. Rio Branco, CEP 85270-000, Palmital/PR. Unices 
socios da sociedade empresaria limitada AUTO POSTO LISBOA LTDA com sede e 

\ domicilio na cidade de Palmital/PR., a Rua Maximiliano Vicentin, 1284, Centro, CEP 85270- 
n 0q0, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Parana, sob o n° 41207475559 
J em 01/11/2012, Primeira Alteragao Contratual registrada na Junta Comercial do Parana, sob 
r'—'o n° 20134487834 em 16/08/2013, Segunda Alteragao Contratual registrada na Junta 
\ Comercial do Parana, sob o n° 41901347322 em 22/08/2013 e Terceira Alteragao Contratual

\ registrada na Junta Comercial do Parana, sob o n° 20175451966 em 19/09/2017. Inscrita no
CNPJ sob n° 17.201.058/0001-04. Resolvem Consolidar o Contrato Social conforme as 
clausulas abaixo:

4

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girara sob o nome empresarial AUTO POSTO 
LISBOA LTDA e tera sua sede e foro a Rua Maximiliano Vicentin n° 1284, Centro, Palmital- 
Pr., CEP 85-270-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social sera de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil 
Reais) divididos em 180.000 (Cento e oitenta Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Urn Real) 
cada, totalmente integralizados em moeda corrente do pais, neste ato, ficam assim 
distribuldos entre os socios:
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SOCIOS QUOTAS CAPITAL
RENAN AUGUSTO LISBOA 155.000 155.000,00
MAURICEA NEPOMUCENO HENRIQUE 25.000 25.000,00
TOTAL 180.000 180.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social sera COM£RCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTlVEIS PARA VEiCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES; COMfzRCIO VAREJISTA DE SORVETES; COMERCIO 

_ VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS; COMERCIO VAREJISTA DE
r^) REFRIGERANTES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE 

AR; COMERCIO VAREJISTA DE CALQADOS; LANCHONETES; SERVIQOS DE 
LAVAGEM, LUBRIFICAQAO E POLIMENTO DE VEiCULOS AUTOMOTORES.

CLAAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atlvidades em 01 de Novembro de 2012 e
seui prazo de duragSo e indeterminado.

"CLAUSULA QUINTA: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas 
a terceiros em o consentimento do outro socio, a quern fica assegurado, em igualdade de 
condigoes e prego direito de preferencia para a sua aquisigao se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cess3o delas, a alteragao contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas todas respondem solidariamente pela integralizagao do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administragao da sociedade cabera aos Srs. MAURICEA 
' NEPOMUCENO HENRIQUE e RENAN AUGUSTO LISBOA, com poderes e atribuigdes de 

administrar autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem 
autorizag§o do outro sdcio.

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exerclcio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao 
do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado economico, cabendo aos 
socios, na proporgao de suas quotas, os lucres ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exerclcio social, os socios 
deliberarao sobre as contas e designarao aos administradores for o caso.
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CLAUSULA DECIMA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante alteragao contratual assinada portodos os socios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os socios poderao de comum acordo fixar uma retirada 
de pro-labore mensal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sbcio, a sociedade 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel 
ou inexistindo interesse destes ou dos socios remanescentes, o valor de seus haveres sera 
apurado e liquidado com base na situagao patrimonial da sociedade, a data da resolugio, 
verificada em balango especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de 
que n§o estao impedidos de exercer administragao da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes 
de consumo, fe publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Declara que esta sociedade sera regida por este contrato 
social pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados a sociedades limitadas, bem como, 
de forma supletiva e no que for aplicavel pela lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos 
legais pertinentes a materia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o fore de Palmital-Pr., para o exercicio e o 
cumprimento de direitos e obrigagoes resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento em uma unica via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo 
em todos os seus termos.

fix'.
i

-Yr Palmital, 29 de Junho de 2018.

u MAURICEA NEPOMUCENO HENRIQUE
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Pagina 1/1Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalizapao e Simplificagao 
Departamento de Registro Empresarial e InlegragSo 
Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

DECLARASAO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

A Sociedade AUTO POSTO LISBOA LTDA, com ato constitutivo 
registrado na Junta Comercial em 01/11/2012, NIRE: 41207475559, 
CNPJ: 17.201.058/0001-04, estabelecido(a) na RUA MAXIMILIANO 
VICENTIN, 1284 , CENTRO, Palmital - PR, CEP: 85270-000, requer a Vossa 
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da 
Lei, que se enquadra na condigao de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos 
termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Codigo do ato: 316
Descrigao do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

mital- PR,108/07/2019
P(\(\u>4x4lA' is*

MAURICEA NEPOMUCENO WENRIQUE
Socio/Administrador

RENAN AtfGUg/TO LfSBOA
Sogfo/Administrador

* Esle documento foi gorado no portal Empresa Fdctl Parand
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75SIJD025i‘3001-02

GESTAO 2017-2020%
“i

PARECER N° 024/2021 - LIC

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO AAUNICIPIO DE PALMITAL - PR

DISPENSA DE LICITACAO 001/2021

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA: AQUISIQAO DE COMBUSTIVEL
SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal atraves do 
Memoranda N°004/202l.

Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a existencia 

de previsdo de recursos orgamentdrios para as despesas a serem realizadas com o 

objeto a ser adquirido.

E o relatorio.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos e a 

regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situagoes especiais em que podera haver a 

dispense da licitagdo nas contratagoes feitas pela Administragdo Publica.

Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagoes permite 

como ressalva d obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves de processes de 

dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que preenchidos os requisites 

previstos na lei.

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitagdo nada mais e 

que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a Administragdo e o 

particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa uma 

vez que, como afirma Marpal Justen Filho, "os custos necessaries d licitagdo 

ultrapassardo beneficios que dela poderdo advir".

O mestre Marqal Justen Filho versa precisamente sabre os motivos que 

levam a dispensa da licitagdo:

"a dispensa de licitagdo verifica-se em situaqdes em 

que, embora vidvel competigdo entre particulares, 

a licitagdo afigura-se inconveniente ao interesse 

publico. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemdo que 

a relagdo custo-beneficio sera desequilibrada. Os 

custos necessaries d licitagdo ultrapassardo 

beneficios que dela poderdo advir."

Para a professora Vera Lucia Machado:

"a dispensa e figura que isenta a Administragdo do 

regular procedimento licitatorio, apesar de no 

campo fdtico ser vidvel a competigdo, pela 

exigencia de varies particulares que poderiam 

oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. Vera 

Lucia. Temas Polemicos sobre Licitagdes e 

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: Malheiros, 

1995, P. 76.

E de se inferir das transcrigdes acima que a dispensa de licitagdo, 

prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de interesse publico, 

como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a realizagdo da licitagdo viria 

tdo-somente a sacrificar o interesse publico, motivo pelo qual o legislador 

concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos 

expressamente previstos.

Ademais, como se pode observer, o valor total da despesa com a prestagdo dos 

servigos e pegas citados e R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reals), e considera-

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
xFone Fax: (42) 3657-1222 \ V
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se, o valor e abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93, que 

dispoe:

Art. 24. E dispensavel a licitagdo: (Vide Lei 14.065/2020)

I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo 

anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 

servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no 

mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente; (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior 

e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que ndo se 

refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de 

maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagdo dada 

pela Lei n° 9.648, de 1998)Assim, na esteira do principio da 

razoabilidade, devem ser considerados como servigos aqueles que, de 

forma exclusive, pessoal, devam ser prestados ou assinados por 

profissionais engenheiros, analisando-se, em cada caso, a real 

necessidade de a contratada te-los em seus quadros.

Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de contratagdo 

unica, conforme de infere das informagdes repassadas pela Comissdo de 

Licitagdes, ou seja, ndo se refere d parcela de um mesmo objeto de maior vulto, 

pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular procedimento de licitagdo, 

como determine a premissa legal.

Assim, e em atendimento qo que prescreve o artigo 26 da Lei de 

Licitagdes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e pela 

reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos 

que pratica que sdo ndo apenas condizentes com aqueles verificados no mercado,

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital -
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como muito abaixo dos concorrentes, e, portanto, vantajosos para a 

Administragdo.

Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela dispensa 

de licitagdo no caso concreto em analise, tendo em vista o valor da contratagdo, 

em face ao custo da realizagdo de um certame licitatorio, com fundamento no 

artigo 24, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes d especie.

Palmital-PR, 14 de Janeiro 2021.

AA^ORIM SCHREINER

Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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Memorando /2021 - GAB Palmital PR, 14/01/2021!

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento. 

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Administragao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a AQUISIQAO DE 
DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios disponiveis 

para a realizagio do procedimento;

b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento 

licitatbrio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem como as demais 

providencias a serem adotadas paramo certame;

Atenciosamente, C

DENEI DE SO

Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 004/2021

DISPENSA DE LICITACAO N° 001/2021

OBJETO: AQUISIQAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

VALOR: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos e vinte reals)).

PRAZO DE VIGENCIA: 120 Dias

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas 

Fiscais.

CONTRATADO: AUTO POSTO LISBOA LIDA - EPP- CNPJ: 17.201.058/0001-04

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

DotagOes
Grupo da fonteConta da 

despesa
Exercfcio Funcional program£tica Fonte de 

recurso
Natureza da 
despesa

2021 3400 08.002.10.301.1001.2063. Do Exercfcio494 3.3.90.30.00.00

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da 

Lei n. 8666/93, nos termos do Offcio da Secretaria responsavel, bem como parecer jundico, que 

embasam esse process©.

Palmital, 14/01/2021.

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 001/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°004/2021

OBJETO: AQUISIQAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-Pr.

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de 

Administragao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 

8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a 

contratagao supra supramencionada, tendo como contratada AUTO POSTO LISBOA LTDA 

- EPP- CNPJ: 17.201.058/0001-04.

Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de 

publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse 

publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmjtatri\4/01/2021

VALDJENEI DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAQAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°001/2021

REF: AQUISigAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, conforms art. 24, 
inciso II da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 004/2021, Dispensa de 
Licitapao n° 001/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n° 

001/2021, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora: AUTO 

POSTO LISBOA LIDA - EPP- CNPJ: 17.201.058/0001-04.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 14/01/2021

VALDENEI D^SOUZA 
PREFEITO M6Nl(5lPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

^30PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
AVISO DE LICITACAO

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 004/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 001/2021

OBJETO: AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VEfCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
VALOR: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos e vinte reais)).
PRAZO DE VIGEnCIA: 120 Dias
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresenta9ao das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADO: AUTO POSTO LISBOA LTDA - EPP- CNPJ: 17.201.058/0001-04 
dota^Ao ORNAMENT ARIA:

Dotages

Exercicio
despesa

da Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 3400 08.002.10.301.1001.2063. Do Exercicio494 3.3.90.30.00.00

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da 
Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que embasam esse process©.

Palmital, 14/01/2021.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

homologacAo

DISPENSA DE LICITACAO N° 001/2021 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N°004/2021

OBJETO: AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VElCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-Pr.

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Administrate, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, 
Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licita^ao para a contratagao supra 
supramencionada, tendo como contratada AUTO POSTO LISBOA LTDA - EPP- CNPJ: 17.201.058/0001-04.
Para a efetivatjao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o 
atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 14/01/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
ratifica^Ao

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N°001/2021

REF: AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VElCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtlDE 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentato referente ao Procedimento Licitatorio n° 004/2021, Dispensa de Licitato n° 001/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, 
Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitato n° 001/2021, para a contratato dos serv^os 
supramencionados, junto a empresa vencedora: AUTO POSTO LISBOA LTDA - EPP- CNPJ: 17.201.058/0001-04.

Encaminhe-se para publicato e demais providencias legais

Palmital-PR, 14/01/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:77CD8610

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana no dia 15/01/2021. Ed^ao 2180
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Voltar

Detalhes processo licitatorio
InformagOes Gerais---------------------

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Ano* 2021

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* j

Modalidade* Processo Dispensa 

Numero edital/processo* 004/2021

Recursos provenientes de organismos I nternacionais/multi laterals de cr£dlto-
InstituigSo Financeira

Contrato de Empr^stimo

Descrigao Resumida do Objeto* AQUISIQAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

Dotagao Orgamentaria* 0800210301100120633390300000 

Prego maximo/Referencia de prego - 16.200,00
R$*

Data Publicagao Termo ratificagao 14/01/2021 

Data de Langamento do Edital 

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusivos para EPP/ME? 
Ha cota de participagao para EPP/ME? Percentual de participagao: 0,00

Trata-se de obra com exigencia de subcontratagao de EPP/ME? 
Hci prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locais?

Data Cancelamento

l

CPF: 66980070991 (Logout)

1 de 1 15/01/2021 9:01
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Prefeitura Municipal de Palmital http://www.diariomunicipal.com .br/amp/materia/F86191D4/03...

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO DO CONTRATO 001/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA^AO 
Departamento de Compras e Licita^oes
DISPENSA DE LICITAgAO 001/2021 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°004/2021

EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR,
pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua 
Moists Lupion n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parand, 
neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.
CONTRATADO: AUTO POSTO LISBOA LTDA, pessoa 
juridica de direito privado com endere?© a Rua Maximiliano 
Vicentin, 1284 - CEP: 85270000 - Bairro: Centro, Palmital/PR, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.201.058/0001-04, neste ato 
representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) 
RENAN AUGUSTO LISBOA, portador do RG n° 221153159 
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 162.394.758-82 
denominada CONTRATADA.
AQUISICAO: AQUISI^AO DE COMBUSTIVEL SENDO 
S10, PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL-PR.

DATA DO CONTRATO: 14/01/2021

VIGENCIA: 13/05/2021

VALOR TOTAL: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos 
reais)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:F86191D4

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 15/01 /2021. Edi<?ao 2180 
A verifica?^© de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

1 of 1 15/01/2021 07:01

http://www.diariomunicipal.com
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/


y \3 r
s 33Wl* PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR r=oih»

CNPJ 75S»tIO25.‘0Oai-ft2

GESTAO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAgOES 

DISPENSA DE LICITAgAO N° 001/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 004/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa jundica de direito 
publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua 
Moists Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP- 
PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, 
centre, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a 
Empresa AUTO POSTO LISBOA LIDA, pessoa juridica de direito privado com enderego a RUA 
Maximiliano Vicentin, 1284 - CEP: 85270000 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF sob 
17.201.058/0001-04, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) 
RENAN AUGUSTO LISBOA, portador do RG 221153159,Palmital/PR e inscrito no CPF/MF sob o 
n° 162.394.758-82 denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, 
decorrente do resultado da licitagao, modalidade Pregao, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, nos 
termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condigoes do 
Edital de Pregao N° 23/2020, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 07/07/2020 
e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das 
partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tern por objeto AQUISIQAO DE DE COMBUSTIVEL SENDO S10, PARA A 
FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PALMITAL-PR com entrega imediata, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura 
Municipal de Palmital - Parana, nas quantidades e especificagdes, contidas e estabelecidos no 
anexo I do Edital Modalidade Pregao N° 23/2020 parte integrante deste, independente de 
transcrigao, conforme segue:

ITEMS
Lote Item C6digo 

produto
do DescrigSo do produto/servipo Marca QuantidaUnidade de 

medida
Prego
unitemo

Prego total
de

6l_EO DjLOTE: 
001 -

2 1215 SHELL0 LT 5.000 3,24 16.200,00

TOTAL R$ 16.200,00

Rua Moises Lupidnr I1i01 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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VALOR TOTAL DOS ITEMS: R$16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reals)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLA<?AO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO

A legislagao aplicavel a este Contrato e a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei 
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragoes e demais disposigoes aplicaveis a Licitagao e Contratos 
Administrativos, bem como as Clausulas deste instrumento e, supletivamente, os principios da 
teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado.

§ 1° - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das clausulas do 
presente contrato serao resolvidos segundo os principios juridicos aplicaveis, por despacho 
fundamentado por assessor juridico desta municipalidade.

§ 2P - Integram este contrato, o Edital de Pregao N° 23/2020 e seus Anexos, Proposta de 
Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3° - Ap6s a assinatura deste Contrato, toda comunicagao entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA sera feita atraves de correspondencia devidamente protocolada.

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos-termos do Pregao N° 23/2020 e respectivos 
anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, no sitio do Municipio, no 
Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Diario do Municipio, constante do Procedimento Licitatorio N° 
Process© 59/2020, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as 
partes obrigadas a cumprir todas as obrigagoes ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINA?AO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

As partes se declaram sujeitas as normas previstas a Lei Federal n° 10.520/2002, Lei 
Federal n° 8.666/93, ao Edital de Pregao N° 23/2020 e as clausulas expressas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Pardgrafo Unico - Constituem obrigagoes da CONTRATADA, alem das demais 
previstas neste Contrato:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no enderego situado na Rua Maximiliano 
Vicentin, Bairro Centro, n° 125, Cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estado Parana, Fone 
(042) 3657-2219, indicado pela AdpwITsTra^ao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual 
ocorrera no ato da entrega e no local de recepimento;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiSncia e 
capacitate, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao CONTRATANTE 
durante a vigencia do presente contrato, bem como os relatives a omissao pelos encargos 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigencias legais inerentes a 
este instrumento;

IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados a execug§o do presente contrato;

V - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de Pregao N0 23/2020 que deu 
origem ao presente instrumento.

VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informagoes 
relativas ao fornecimento do objeto;

VII - Apresentar certidao negativa dos tributes antes de cada pagamento a ser efetuado 
pela Secretaria Municipal de Finangas;

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

/
Constituem obrigagoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, 
efetuando os pagamentos de acordo com a Clausula Nona;

II - Fornecer e colocar a disposigao da CONTRATADA todos os elementos e informagoes 
que se fizerem necessaries a execugao da contratagao;

III - Notificar, formal e tempestivamente,.. a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratagao;

IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedencia, sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade;

V Fiscalizar a execugao da presente contratagao por urn representante da 
CONTRATANTE, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso do fornecimento e 
de tudo dara ciencia a Administragao, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.

VI - A fiscalizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA pelos danos cau: 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao^da contratagao em conformidade com o Artigo 70, 
da Lei Federal n° 8.666/93. )

diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o objeto 
deste contrato, dentro dos elevados padroes de eficiencia, capacitagao e responsabilidade;

VIII - Efetuar o pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia apos o 
subsequente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quem de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - O abastecimento de vefculos e maquinas rodoviarias do Municipio devera ser em 
estabelecimento ou bomba de propriedade da empresa instalada no municipio visto que o mesmo 
nao possui capacidade de armazenamento, devera ser em quantidades proporcionais que 
venham a atender as necessidades de cada equipamento, ficando claro, desde ja, que sua 
entrega sera fracionada e de acordo com as requisigoes emitidas pela Secretaria de 
Administragao e reconhecidas por autoridade competente.

II - O prazo para entrega do objeto licitado sera imediato apos o recebimento da 
requisigao encaminhada pelo Departamento competente, onde o abastecimento devera ser 
disponibilizado quando necessario para especialmente aos Veiculos da Secretaria Municipal de 
Saude, em horario fora do expediente normal de atendimento.

III - O ato de recebimento do objeto licitados, nao importa em sua aceitagao. A criterio da 
Secretaria Municipal de Administragao, o objeto fornecido sera submetido a verificagao. Cabe ao 
fornecedor a devida corregao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) boras, do material que vier a ser 
recusado por nao se enquadrar nas especificagoes estipuladas, apresentar defeitos de fabricagao 
ou dano geral, identificado na entrega ou no periodo de verificagao;

IV - Por ocasiao da entrega, a fatura ou documento fiscal, sera obrigatoriamente emitido 
pela razao social, inclusive o CNPJ/MF do constante da documentagao de regularidade fiscal 
apresentada na habilitagao e no contrato firmado.

V - Os produtos a serem fornecidos devem ser de “1a qualidade”, compreendendo-se por 
esta expressao o melhortipo de cada produto a ser fornecido.

VI - O material oferecido devera atender estritamente as descrigoes constantes no Anexo
I.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

No desempenho de suas atividades, e assegurado ao orgao fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execugao do presente-ajustevem todos os termos e condigoes.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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§ 1° - A agao ou omissao total ou parcial do orgao fiscalizador nao eximira a 
CONTRATADA da responsabilidade de executar o servigo com toda cautela e boa tecnica.

§ 2° - Verificada a ocorrencia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagao 
tomara as providencias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a aplicagao das penalidades 
previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas 
alteragoes posteriores.

§ 3° - A fiscalizagao por parte da CONTRATANTE nao eximira ou reduzira em nenhuma 
hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, 
mesmo que nao indicada pela fiscalizagao.

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal 
de Administragao.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licitagao, correrao por Dotagoes 
Orgamentarias especificas, a saber:

DQTAgOES
Conta da Funcional program£tica 
despesa

Fonte de 
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

3400 08.002.10.301.1001.2063 494 Do Exercicio3.3.90.30.00.00

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIgOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reals).
II - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente apos a 

apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada por quern de direito. O pagamento ficara 
condicionado a comprovagao da regularidade fiscal da Contratada (a criterio da Contratante).

Ill - Havendo erro na fatura/nota/recibo, ou outra circunstancia que desaprove liquidagao, 
a mesma ficara pendente e o pagamento sustado, ate que adjudicatario tome as medidas 
saneadoras necessarias.

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

O contrato tera vigencia de 120(C< inte) dias, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo, no interesse da AdrfiinistragaoAmediante termo aditivo, ser prorrogado por
iguais e sucessivos periodos.

Rua Moises Lupion, 1001 - C - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222 -6*5-
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

Ocorrendo reajustes nos pregos dos combustiveis, objeto desta licitagao, desde que 
autorizados pelo Ministerio de Minas e Energia, atraves do Departamento Nacional de 
Combustiveis, devera a CONTRATADA comprovar o referido acrescimo por escrito a 
CONTRATANTE. A margem de reajustes negociado entre as partes nao podera ser superior ao 
percentual estipulado em Portaria Interministerial (MF e MME).

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

I -Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de acordo com o item 
7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a Pregoeira 
examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta 
ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor prego.

II - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a 
sua execugao, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citagao 
e ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao Publica pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja 
proferida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das 
multas previstas neste Edital, alem de outras cominagoes legais, nos termos do Art. 7°, “caput”, da 
Lei n° 10.520/2002.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

I - O descumprimento dos prazos ou das especificagoes exigidas ensejara aplicagao ao 
inadimplente de multa garantida defesa previa, no valor de 0,5% (meio por cento) por dia corrido, 
calculado sobre o valor total do objeto licitado nao entregue ou entregue fora do prazo ou ainda 
em desacordo com as especificagoes, ate o limite de 15% (quinze por cento).

II - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistencia da proposta 
apos a fase de habilitagao, sem motive justo decorrente de fato superveniente, a Administragao 
podera, garantida a previa defesa, aplicar a contratada as demais sangoes previstas no Art. 87 da 
Lei n° 8.666/93, conforme o caso a saber:

a) Advertencia;
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b) SuspensSo do direito de licitar e contratar com a Administragao por prazo de 02 (dois) anos;

c) DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto 
perdurem os motives de punigao, ou que seja promovida a reabilitagao perante a Administragao;

III - A CONTRATANTE podera, tambem, efetuar a retengao de uma unica vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensagao das multas aplicadas de uma unica vez 
ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de notificagao ou 
interpelagao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicara a aplicagao das penalidades previstas na Clausula 
anterior, por intermedio de expediente registrado com AVISO DE RECEBIMENTO (AR), admitido 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento do AR.

Qualquer comunicagao do(a) CONTRATADO(A) a CONTRATANTE sera feita mediante 
documento que ser& entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA.CORRUPgAO

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante todo o process© 

de licitag§o, de contratagao e de execugao do objeto contratual.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes 

praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ag§o de 

servidor publico no process© de licitagao ou na execugao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o process© de licitagao ou de execugao de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecifhento de representantes ou prepostos do
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orgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e nao- 
competitivos;

d) “pratica coercitiva causar danos ou ameagar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua*propriedade, visando influenciar sua 

participagao em um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de’ 

alegagoes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intengao seja impedir 

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipotese de financiamento, parcial ou 

integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou pessoa 

fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo 

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em 

qualquer moment©, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 

meio de um agente, em praticas^corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas 

ou obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao um contrato financiado 

pelo organismo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA Considerando os propositos das clausulas acima, a 

CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 

execug§o do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagao e a 

execugao do contrato.”

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO
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O presente contrato podera ser rescindido-pelos motives previstos nos art. 77, 78 e 79, 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

§ 1° - A rescisao acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retengao dos creditos decorrentes deste contrato, 
limitada ao valor dos prejuizos causados, alem das sangoes previstas neste ajuste, ate a completa 
indenizagao dos danos.

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma remuneragao 
sete cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

§ 3° - Alem dos motives constantes do art. 78, da Lei n.° 8.666/93, alterada pelas Leis 
n.°s 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato, caso 
o(a) CONTRATADO(A), venha a nao entregar o objeto licitado dentro das condigoes, prazos e 
especificagOes deste instrument© editalicio.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA 
ADMINISTRAQAO

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

0(A) CONTRATADO(A) reconhece desde ja os direitos da Administragao previsto em Lei 
e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisao administrativa previsto nos arts. 77 
a 80 da Lei n° 8.666/93, alterada pelas Leis n.°s 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, bem como o 
estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - NOVAgAO

A n§o utilizagao, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato 
e na Lei em geral e nao aplicagao de quaisquer sangoes neles previstas nao importa em novagao 
a seus termos, nao devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desistencia de aplicagao 
ou de agoes futdras sendo que todos os recursos postos a disposigao do CONTRATANTE serao 
considerados como cumulativos e nao alternatives, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES

O presente Contrato podera ser alterado par^-ajuste de condigoes supervenientes que 
impliquem em modificagoes nos casos previstos nosX)iplomas\_egais pertinentes a materia.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

A CONTRATANTE dispensa o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia na 
presente contratagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAgAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do julgamento 
das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade Pregao N° 23/2020, mediante 
parecer exarado pela Procuradoria Juridica de Palmital - Parana e autorizagao do Prefeito 
Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir duvidas ou questoes oriundas 
do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual 
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas(tresj)em 03 

abaixo.

Palmital-PR, 14/01/2021.

i

ALDENEt DE SOUZA 
tefeitb Municipal

7AUTO POSTO LISBOA LJO, 
RENAN AUGUST0 LISBOA 
CONTRATADO:

Testemunhas:
NOME:

ELIAS SIOMA 
CPF-90539850934

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO 
CPF-53732308987
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