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PREFEITURA DE>o

PALMITALC>6V

GESTAO 2017 A 2020

VOLUME I

PREGAO N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MA 

DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS D 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018 (CONFORME ANEXO I).

Data do Edital: 20/11/2017

V Data Abertura: 18/12/2017 as 09:00 hrs

ADJUDICAQAO: 20/12/2017 
HOMOLOGAQAO: 20/12/2017r
FORNECEDORES: R MOREIRA MARTINS - ME-CNPJ-27.197.076/0001-05
VALOR: R$ 89.119,94 (Oitenta e nove mil, cento e dezenove reals e noventa e quat
centavos)
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MUNICIP10 DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

Memorando n° 048/2017 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Palmital, 14 de outubro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
............

Ao Exmo. Sr. 
VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
PALMITAL/PR

Protocolo N°

rrrc^ .

ASSUNTO: SOLICITAQAO DE PROCESSO LICITATORIO

Exmo. Sr. Prefeito

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo vem atraves do presente, solicitar 
Abertura de Processo Licitatorio para efetuar aquisigao de MAO DE OBRA PARA 
PEDREIRO, no Municipio de Palmital.

Para tanto, oportunamente, segue o presente pedido acompanhado de 03 (tres)
orgamentos. .

Ademais, justificam-se tal pedido devido a necessidade na continuidade de 
manutengao dos predios publicos.

Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estimas e consideragao.

Rosilda Gomes da Silva 
Secretaria de Obras e Urbanismo

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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ORCAMENTO DE PRECOS PARA PRESTAQAO DE SERVI^OS (MAO DE OBRA) v.,-r

Prezados Senhores, Apresento a seguir: ORCAMENTO DE SERVINGS DE MAO DE OBRA PARA PEDREIRO 
NO MUNICfPIO DE PALMITAL-PR, conforme segue:

UNID.
QUANTDE

DESCRIQAO DOS SERVIQOSITEM V. UNIT. R$ V. TOTAL R$MEDID
A

MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO.1 BORAS RS 20,98 R$ 87.822,284.186
TOTAL GERAL R$ 87.822,28

Palmital, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

EDILSON EMERENCIANO MOREIRA - ME 

CNPJ 27.844.218/0001-89



ORCAMENTO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVigOS (MAO DE OBRA)

Prezados Senhores, Apresento a seguir: ORCAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PEDREIRO 
NO MUNldPIO DE PALMITAL-PR, conforme segue:

UNID.
QUANTDEDESCRICAO DOS SERVICOSITEM V. UNIT. R$ V. TOTAL R$MED1D

A
MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO.1 HORAS 4.186 R$ 22,02 R$ 92.175,72

TOTAL GERAL R$ 92.175,72

Palmital, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

A.MACIEL CONSTRUTORA - ME 

CNPJ 27.584.337/0001-40



ORCAMENTO DE PREgOS PARA PRESTACAO DE SERVigOS (MAO DE OBRA)

Prezados Senhores, Apresento a seguir: ORCAMENTO DE SERVigOS DE MAO DE OBRA PARA PEDREIRO 
NO MUNICl'PIO DE PALMITAL-PR, conforme segue:

UNID.
QUANTDEDESCRICAO DOS SERVIQOSITEM V. UNIT. R$ V. TOTAL R$MEDID

A
MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO.1 R$ 21,50BORAS 4186 R$ 89.999,00

TOTAL GERAL R$ 89.999,00

Palmital, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

R MOREIRA MARTINS - ME 

CNPJ 27.197.076/0001-05



MUNICIPIO DE
'000005

PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CONTROLE-166-2017-LIC

SECRETARIA DE LICITAQAO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO

PARA CADRASTRAR AS SOLICITAgAO N9 203/2017

EM VIRTUDE DA SOLICITAgAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS E 

URBANISMO E PARA ABERTURA DE LICITACAO, SOLICTAMOS A DOTAgAO 

ORgAMENTARIA

Palmital, 16 de Novembro de 2017.

NOi [E LIMA 'IRA

fsavelRi

Departamento de Administra^ao-Protocolo:

Data 46 / *'\ /

Ass:

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

L



090006Municipio de Palmital
Solicitagao 203/2017 

Termo de Referencia

Equip! ano Paginal

Solicitagao
Nurrero Emtidoem

16/11/2017
Quant dade de /fensTipo N° solicitante

11Contratagao de Servigo203
Solicitante_______________________________

Cddigo None

2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA

Processo Gerado
Nurrero

0/2017
Local
Cddigo None

Gabinete do Secretcirio de Obras e Urbanismo32
Pagamento-------------------------
Forrre

MEDIANTE EMISSAO DE

6rg3o
None

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO
Entrega-----------------------------------------
Local

MUNICiPIO DE PALMITAL - PR
Prazo

Das
Descrigao:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIClPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 2018.

I)01 Lote 001 :
Unidade Quantidade

4.186,00

C6digo Nome

010974 MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO
Unitdrio

21,50

Valor
89.999,00HR

TOTAL 89.999,00

TOTAL GERAL 89.999,00

ROSILDA GOMES DA SILVA 
Secretarlo de Obras e Urbanismo

Emilido por: Monica Lais Kuznharski, na versao: 5517 z
16/11/2017 09:56:41



MUNICIPIO DE
'000007

PALM UAL> >■ -'.'OjSp,:,

GESTAQ 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital (PR), 16 de novembro de 2017.Memorando n° 153/2017'GAB

Protocolo n°: 1488/2017

Interessado^ Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento

Nos termos do Memorando n° 048/2017, encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, requisitando seja determinada a abertura de procedimento 

licitatorio visando a CONTRATAUAO DE EMPRESA ESPECLALIZADA NA PRESTAQAO 

DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA SECERTARIA DE OBRAS E URBANISMO DURANTE O 

EXERCICIO DE 2018, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito a Comissao 

Permanente de Licitagdes desta Prefeitura para que, apos encadernagao e paginagao, 
encaminhe os autos para os seguintes setores^

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

disponiveis para a realizagao do procedimento!

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

procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem 

como as denials providencias a serem adotadas para o certame!

Por fim, retornem os autos a Comissao Permanente de Licitagoes, para a 

elaboragao da minuta do instrumento convocatorio da licitagao e do contrato, com exame e 

aprovagao da Procuradoria Geral do Municipio, bem como todos os demais atos necessarios 

para a realizagao do procedimento.

tenciosamente,

VA^DENEI DE pOUZA 
-Pcefeito Municipal—

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR^ 

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1 222# 0008r-
Prefeicuro de

Polmitol
CONSTRUINDO UM NOVO ILMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

TERMO DE ENTREGA DE DOTA^OES OR^AMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAgAO 203/2017 - SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO.

ANTONIO SIMIANO 

RESPONSAVEL

*nlon&5ls,lano
CRC PR 024.431/0-0 
Qpp 440.998.789-53

DEPARTAMENTO DE UCITACAO 
RECEBIDO EM: /> 2crv

Ass:
\



0009Municipio de Palmital
Solicitagao 203/2017

Termo de Referenda 
Indicagao de Recursos Orgamentarios

r-' r»

Equiplano Regina: 1
Solicitagao
Nurrero Tipo N° solicitante Enitidoem

16/11/2017
Quantidade de itens

1203 Contratagao de Servigo i
Solicitante.
Cddgo

2980-7 ROSILD4 GOMES DA SILVA

Processo Gerado

NurreroNone

0/2017
Local
Cddgo None

Gabinete do Secreterio de Obras e Urbanismo32
6rgao Pag amen to-------------------------

Forne

MEDIANTE EMISSAO DE
None

10 SECRETARY MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO
Entrega----------------------------------------
Local

MUNCiPK) DE PALMITAL - PR
Prazo
Dias

Descrigao:
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICfPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 2018.
leie

>1 Lote 001
C6digo Nome Unidade Quantidade Unitario Valor

10SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
002 Departamento de Obras

04.122.0401-2069 Atividades do Departamento de Obras 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA

Unidade Quantidade Unitario Valor
3.3.90.39.16.00 MANUTENQAO E CONSERVAQAO DE BENS IMOVEIS 
03130 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

010974 MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO

Do Exercicio

HR 2.093,00 21,50 44.999,50

Total da dotagio 44.999,50

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
003 Departamento de Urbanismo 

15.452.1501-2066 Atividades do Departamento de Urbanismo 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA

Unidade Quantidade Unitario Valor
3.3.90.39.16.00 MANUTENQAO E CONSERVAQAO DE BENS IMOVEIS 
03220 00000 Recursos Ordinarios (Livres)

010974 MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO

Do Exercicio

HR 2.093,00 21,50 44.999,50

Total da dotagao 44.999,50

89.999,00TOTAL

S3 TOTAL GERAL 89.999,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
10.002.04.122.0401.2069

Cod 03130 Fonte 00000 G.Fonte E 
10.003.15.452.1501.2066

Cod 03220 Fonte 00000 G.Fonte E

44.999,50
44.999,50

44.999,50
44.999,50

ROSILDA GOMES DA SILVA 
Secretario de Obras e Urbanismo

Emitido por: MARIA DAIANE DE OLIVEIRA SILVA na sersao: 5517 z 17/11/20171012:47



MUNICIPIO DE ,-rQOlO

PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

PARECERN0 555/2017-LIC (INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITAQAO

REF.: CONTRATAQAO DE EMPRESA
PARA

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 

DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS 

SECRET ARIAS DO MUNICIPIO DE 

PALMITAL - PR, DURANTE O ANO 

DE 2018,

OESPECIALIZADA

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo encaminhou 

requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de 

procedimento para “ CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 

PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018”. O pedido foi deferido pelo 

Prefeito atraves do Memorando n° 153/2017/GAB/LIC

A Secretaria Municipal de Finangas, atraves do Departamento de Contabilidade, 

verificou a existencia de previsao de recursos orgamentarios para prestagao de 

Servigos acima descrito para Secretaria de Obras e Urbanismo , no Municipio de 

PalmitaPPR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - P

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE '0011. ^

PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Considerando o valor de R$ 89.999,00 (Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa 

e Nove Reals), natureza do objeto e valor da despesa, esta Procuradoria opina 

pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatorio.

De outra banda, mas no mesmo sentido, no intuito de proporcionar 

maior transparencia ao certame, obter melhores pregos, economicidade e 

proporcionar maior visibilidade, dando garantia aos cidadaos Palmitalenses do 

bom uso do dinheiro publico, esta Procuradoria sugere que a presente licitagao 

seja realizada pela modalidade “Pregao Presencial”, que deve ser orientado pela 

Lei 8.666/93 e suas eventuais alteragoes posteriores, pela lei 10.520/2002, e suas 

alteragoes.

E o parecer.

Palmital, Pr. 20 de Novembro de 2017

ORIM SCHREINER 

PROCURADOR JURIDICO 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital-PR, 20 de Novembro de 2017.Oficio n° 110/2017-LIC

De: Comissao de Licitagao

Para: Procuradoria Juridica

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria a minuta do Edital de 

Licitagao n° 097/2017, modalidade “PREGAO PRESENCIAL”, objetivando

"CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO 

DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.”,

conforme fora sugerido por esta Procuradoria Juridica.

Neste sentido, requer-se, nos termos do art. 38, Paragrafo Unico da Lei 

8.666/1993, sejam as referidas pegas analisadas em seu conteudo, para que seja 

dado prosseguimento ao procedimento licitatorio.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

reira

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAU'"00l3

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR 
CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222•^refenura de

Polmito
CONSTRUlNDO UM NOVO Tf ML

PORTARIA N° 186/2017

SUMULA: Nomeia Pregoeira e Equipe de 
Apoio para o fim que especifica, de acordo com 
a Lei 10.520/2002 e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Paimital Estado do Parana, no exercicio de suas atribuigoes legais 
que Ihe sao conferidas por Lei, especialmente as contidas no Art. 3°, IV da Lei 10.520/2002 e no 
Inciso II do Art. 7° do Decreto Federal n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, resolve:

NOMEAR

Art. 1°- Pregoeira Oficial do Mumcipio e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos 
segumtes membros

| CARGO '..'v A'-
Auxiliar 
Admimstrativo

LIMA fecnico de Controle
de Licuagao________
Motorists da 
Educagao e Geral

'NOME o
' 778 644.769-53 5489562-3 PregoeiraNOEMI DE LIMA MOREIRA

669.800.709-91 4.939.530-2 MembroANTONIO FERRAZ DE 
NETO
ZACARiAS CORREA DE MELO 
NETO

8 528.667-6 Membro008 441 469-35

7.841.129-6026.887.209-02 MembroROSANGELA MACHADO 
SILVA
ROSILDA MARIA VARELA

DA Tecnico de Controle 
da Procuradoria

925 113.849-49 6.406.025-2 MembroTecnico de Controle 
: da Admimstragao

Paragrafo unico - Nas faltas ou impedimento dc Pregoeiro nomeado no caput deste artigo 
as atnbuigoes de Pregoeiro serao'desempenhadas pelo Sen/idor Antonio Ferraz de Lima Neto.

Art. 2°- Esta Comissao esta sob a Presidencia da pr meira acima nomeada a Pregoeira Oficial 
e os demais Componentes da Equipe oe Apoio, os quais ncdearao todos os procedimentos licitatorios 
na modalidade Pregao deste Mumcipic durante o ano de 2017.

Art. 3° - Revogadas as disposigoes em contrario. esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Municipio de Paimital, 06 de margo de 2017

A
I

VALDENEI DE SOUZ
Prefeito Vlunicipal

ALU. mmmmmmtmam
B—ii i®
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PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°157/2017

I -PREAMBULO

1.1-0 Municipio de Palmital, Estado do Parana, atraves da Pregoeira Noemi 
de Lima Moreira e de sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria n° 186/2017, de 
06/03/2017, com a devida autorizapao expedida pelo Sr. Prefeito VALDENEI DE SOUZA, 
e de conformidade com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de 
Agosto de 1993, com alteragoes posteriores, torna publico a realizagao de Licitagao na 
Modalidade Pregao Presencial, no dia 11/12/2017 (Onze dias do Mes de Dezembro de 
Dois Mil e Dezessete, as 09:00 horas. na Sede da Prefeitura Municipal, Sala de 
Licitagoes, sito a Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Palmital/PR, na modalidade 
“PREGAO PRESENCIAL”, objetivando a CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas condigoes fixadas neste Edital e 
seus Anexos, sendo a presente licitagao do tipo “MENOR PREQO POR LOTE

1.2 - Uma vez declarado pela Pregoeira o encerramento do prazo para a entrega 
dos envelopes, nenhum outro podera ser recebido.

1.3 - A abertura das propostas dos interessados, bem como o inicio da Disputa 
de Pregos sera as 11/12/2017 (Onze dias do Mes de Dezembro de Dois Mil e 
Dezessete, as 09:00 horas , no local retro estabelecido.

II - OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitagao CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018

2.2 - O Edital e demais documentos pertinentes a licitagao em aprego estarao 
disponiveis na sede da Prefeitura Municipal, podendo ser examinado e retirado no Site 
www.palmita.pr.qov.br

2.3 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente

http://www.palmita.pr.qov.br
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solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestaqao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

Ill - CONDIQOES DE PARTICIPAQAO NA LICITAgAO

3.1 - Poderao participar da presente licitagao os interessados devidamente 
CADASTRADOS, inscritos no Cadastro de Licitantes do Departamento de Compras desta 
Municipalidade e, os NAO CADASTRADOS, poderao realiza-lo na Sessao Publica do 
Pregao.

3.2 - Declarer que reune todos os requisites de habilitagao exigidos no Edital, 
quanto as condigoes de qualificagao juridica, fiscal e economico-financeira, bem como de 
que esta ciente e concorda com o disposto em Edital, conforme modelo Anexo III.

3.3 - Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na 
condigao de aprendiz, conforme modelo Anexo VIII.

3.4 - Para atendimento ao § 2°, do Artigo 32, da Lei n° 8.666/93 que, ate a 
presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagao no 
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
posteriores, conforme modelo Anexo VII.

3.5 - Declaragao que atenda a Instrugao Normativa MPOG/SLTI n° 02, de 16 de 
Setembro de 2009, declarando, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo 
Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, 
conforme modelo Anexo IX.

3.06 - Poderao participar do certame licitatorio, empresas que estejam de acordo 
com o RAMO DE ATIVIDADE a que se refere esta licitagao, regularmente estabelecidos 
e que satisfagam as condigoes exigidas no presente Edital.

3.07 - A Pregoeira efetuara a avaliagao do ramo de atividade atraves do Contrato 
Social ou de outro documento oficial que indique o ramo de atividade do licitante.

3.08 - E indispensavel a presenga flsica do licitante proponente (representante 
legal ou procurador) a sessao publica do Pregao Presencial.

3.09 - E vedada a participagao de empresa:
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a) Concordataria ou em processo de falencia, sob concurso de credores 
em dissolugao ou em liquidagao;

b) Que tenha sido declarada inidonea pela Administragao Publica em 
qualquer de suas esferas e, caso participe do procedimento licitatorio, estara sujeita as 
penalidades previstas no Art. 97, Paragrafo unico da Lei Federal 8.666/93;

c) Que esteja suspensa de licitar junto a Prefeitura Municipal de Palmital-
PR;

d) Que esteja reunida em consorcio ou coligagao;

e) Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma
empresa licitante.

f) Nao poderao participar da presente licitagao os interessados que estejam 
cumprindo as sangoes previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

IV - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes
documentos:

a) Tratando-se de representante legal, Carta de Credenciamento 
(Modelo Anexo V) o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expresses seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigagoes em decorrencia de tal investidura; que serao 
apresentado fora dos envelopes A e B

b) Tratando-se de procurador, a procuracao por instrumento publico ou 
particular COM FIRMA RECONHECIDA. da qual constem poderes especificos para 
formular lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposigao e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alinea “a", que comprove os poderes do mandante 
para a outorga, os quais serao apresentados fora dos Envelopes A e B.

4.2 - O licitante que nao cumprir as exigencias de representagao nao podera 
formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregao, valendo, contudo, para todos 
os qualquer ato na sessao de realizagao do certame, como a interposigao de recursos, 
sendo considerado simplesmente ouvinte.

4.3 - O representante legal e o procurador deverao identificar-se exibindo 
documento oficial de identificagao que contenha foto.
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4.4 - O Credenciamento se dara no inicio da sessao pela Pregoeira, desde que 
preenchido os requisitos do item 3, bem como das alineas “a” e “b”, do subitem 4.1.

4.5 - Somente sera admitido apenas 01 (um) representante para cada
licitante credenciado, que podera participar da fase de lances verbals, nao
admitindo-se em hipotese alguma a manifestacao verbal de outro nao credenciado,
nesta fase.

4.6 - A ausencia do Credenciado, em qualquer momento da sessao, importara 
a aceitagao dos fatos ocorridos durante o certame licitatorio, e sera considerada como 
renuncia ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.

4.7 - Declarado encerrado o procedimento do credenciamento, nao sera 
admitida a participagao de outras proponentes.

4.8 - Os interessados em participar desta licitagao deverao encaminhar os 
envelopes contendo a documentagao e proposta de pregos, os quais deverao ser 
protocolizados ate as 08:30 horas do dia 11/12/2017 (Onze dias de dezembro de 2017) 
de , nao havendo tolerancia quanto aos eventuais atrasos.

V - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

5.1 - A proposta e os documentos para habilitagao deverao ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassaveis, contendo em sua 
parte externa, alem do nome do proponente os seguintes dizeres:

ENVELOPE A - “PROPOSTA DE PREQOS”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCIA 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITALEMPRESA LICITANTE: 
CNPJ/MF:
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ENVELOPE B - “DOCUMENTAgAO DE HABILITAQAO”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
DURANTE O ANO DE 2018.
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:

PR,

5.2 - A ausencia ou incorregoes dos dizeres citados acima, na parte externa dos 
envelopes nao constituira motive para desclassificagao do licitante que podera inserir as 
informagoes faltantes ou retifica-las.

5.3 - A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 
em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes tecnicas de uso corrente, com suas 
paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borroes ou entrelinha e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuragao.

5.4 - Os documentos necessarios a habilitagao deverao ser apresentados em 
original, por qualquer processo de copia autenticada por tabeliao de notas ou copia 
acompanhada do original para autenticagao pela Pregoeira ou por membro da Equipe de 
Apoio.

VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1 - A proposta devera center os seguintes elementos:

a) Nome, enderego, CNPJ/MF;

b) Numero do procedimento do Pregao;

c) Descrigao do (s) objeto (s) da presente licitagao, em 
conformidade com as especificagoes do Anexo I deste Edital;

d) Pregos unitarios e totals dos itens, expresses em Real (R$), em 
algarismo, devendo center apenas duas casas apos a virgula, estar
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inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de 
pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais 
despesas indispensaveis a prestagao do servigo do objeto da 
presente licitagao;

e) O valor total tambem devera estar expresso por extenso;

f) Prazo mmimo da validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data fixada para a abertura da licitagao;

g) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou 
qualquer outra condigao que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado;

h) Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de 
vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos serao 
considerados;

i) Todos os custos decorrentes da elaboragao e apresentagao de 
propostas serao de responsabilidade da licitante, bem assim, pelas 
transagoes que forem efetuadas em seu nome.

j) A proposta devera ser apresentada em midia digital, arquivo 
(proposta.esl) que estara disponivel no site 
www.palmital.com.br, no link Licitagoes.

6.2 - Toda a especificagao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita 
pela licitante, no ato da entrega dos Envelopes n° 01 e n° 02.

6.3 - A apresentagao dos Envelopes n° 01 e n° 02 pressupoem pleno 
conhecimento e atendimento as exigencias previstas no Edital.

6.4 - Em caso de divergencia entre os valores expresses em algarismos e por 
extenso, sera considerado este ultimo. E em caso de divergencia entre os valores 
unitarios e totals serao considerados os primeiros.

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE HABILITAQAO

7.1-0 envelope "B” “Documentos de Habilitagao” devera center os 
documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

7.1.1 - Habilitacao Juridica:

http://www.palmital.com.br
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos 
de eleigao de seus administradores;

c) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro 
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgao 
competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedades civis 
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

e) O contrato social, quando possivel, devera constar a 
denominagao social e identificagao do (s) ramo (s) de atividade (s) 
da empresa, o qual devera ser compativel com o objeto licitado;

f) O contrato social em vigor, a que se refere a alinea “b”, trata-se 
da ultima alteragao contratual consolidada ou na falta desta, a 
apresentagao do primeiro ato constitutive juntamente com a ultima 
alteragao.

g) As proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO, 
que o apresente juntamente com a ultima ata que elegeu sua 
diretoria ou administradores.

7.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas 
no Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuinte Estadual, 
relative ao domidlio ou sede do proponente, pertinente ao ramo 
de atividade e compativel com o objeto da presente licitagao 
(CICAD), (se for o caso);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentagao de Certidao Negativa de Debito das Contribuigoes 
Federais e Contribuigoes Previdenciarias, expedido pela 
Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;



- '■“'''0022
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

C.SPJ 7SCSC«S.'C0!n-82

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentagao de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, 
mediante apresentagao de Certidao Negative de Debito, 
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo 
de Servigo (FGTS), mediante a apresentagao de Certidao de 
Regularidade Fiscal (CRF) emitida pela Caixa Economica 
Federal;

g) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga 
do Trabalho, mediante a apresentagao de Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo Vll-A da 
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nQ 5.452, de 1s de maio de 1943." (NR), em atendimento ao 
Artigo 29, V da Lei 8.666/93.

7.1.3 - Outras Comprovacoes:

a) Declaragao de que a proponente enquadra-se como pequena 
ou microempresa para os fins da Lei Complementar n° 123/06 
(Anexo X), se for o caso, devendo apresentar juntamente 
comprovante emitido pela Receita Federal que comprove a 
opgao do Simples Nacional. Deverao ser apresentadas no 
Credenciamento.

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

a) Certidao negativa de falencia ou concordata, recuperagao 
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 

proponente.

b) Balango Patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo 
exercicio de 2016, que comprovem a boa situagao financeira da 
empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos 
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
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encerrados a mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da 
proposta.

c) a contratada devera apresentar comprovante de prestagao 
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou 

fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor global estimado deste contrato, devendo 
ser renovada a cada prorrogagao.

de

7.2 - No caso de nao constar prazo de validade nas certidoes exigidas por este 
Edital, somente serao aceitas aquelas emitidas com ate 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua expedigao.

7.3 - Se a documentagao de habilitagao nao estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerara o 
proponente inabilitado, podendo instruir o processo com vistas a possiveis penalidades.

7.4 -Os documentos exigidos neste Edital poderao ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente, ou tambem 
autenticado por qualquer componente da comissao de licitagao, antes da data e horario 
da abertura no ato da sessao.

7.5 -Nao serao aceitos documentos apresentados atraves de fax.

7.6 - Os Anexos III, IV, V. VI, X, XI, XII, XIV, XV (fornecido modelo pelo
Municipio) deverao ser entregues fora dos envelopes de documentacao na data e
hora da abertura dos envelopes.

7.7- Os Anexos VII. VIII e IX ffornecido modelo pelo Municipio) deverao ser
entregues dentro do envelope de habilitacao (B).

7.8- O Anexo II (fornecido modelo pelo Municipio), devera ser entregue
dentro do envelope de proposta de precos (A).

VIII - DA FORMULAQAO DOS LANCES

8.1 - Os lances serao ofertados pelo VALOR Por lote

8.2 - Aberta a etapa competitiva (sessao publica), as licitantes poderao 
encaminhar lances exclusivamente por meio de seus representantes cadastrados.

8.3 - A Pregoeira convidara individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 
maior prego e os demais em ordem decrescente de valor, caso nao haja lances decidindo- 
se por meio de sorteio no caso de empate de pregos.
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8.4 - A licitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posigao na 
ordenagao de lances em relagao aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a 
definigao completa da ordem de lances.

8.5 - Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes 
inferiores a proposta de menor prego.

8.6 - So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance 
que tenha sido anteriormente registrado.

8.7 - Em havendo mais de urn lance de igual valor, prevalecera aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.8 - A etapa de lances sera encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulagao de lances.

8.9 - A Pregoeira podera negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas a redugao do prego.

8.10 - Obietivando a celeridade do processo, o valor minimo de um lance
para o outro podera ser acordado antes do inicio dos lances entre os licitantes e a
Pregoeira.

IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - Apos o julgamento da etapa de lances, a Pregoeira efetuara o julgamento 
das propostas de pregos, que podera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido prego melhor, bem 
assim decidir sobre a sua aceitagao.

9.2 - Apos analise e aceitagao da proposta, a Pregoeira anunciara a licitante 
vencedora imediatamente apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica 
ou, quando for o caso, apos a negociagao e decisao acerca da aceitagao do valor.

9.3 - Na hipotese da proposta ou do lance de menor valor nao ser aceito, ou se 
a licitante vencedora desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeira examinara a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua 
habilitagao, na ordem de classificagao, segundo o criterio de MENOR PREQO e assim 
sucessivamente ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.4 - Ocorrendo a hipotese anterior, a Pregoeira podera ainda negociar com a 
licitante, no sentido de se obter prego melhor.

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO GERAL
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10.1 - No dia, horario e locals indicados no preambulo deste edital, serao aberta 
a sessao de processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame.

10.2 - De posse da relagao das licitantes credenciadas, a Pregoeira fara a 
divulgapao verbal dos interessados, dando imcio ao recebimento dos Envelopes das 
Propostas de Prepos e da Documentagao. Abertos os Envelopes das Propostas de 
Pregos, sera feita a conferencia e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 
licitantes presentes.

10.3 - A Pregoeira podera, a qualquer momento e a seu criterio, suspender 
as sessoes publicas, comunicando aos licitantes, local, data e horario de 
reabertura.

10.4 - Para julgamento e classificagao das propostas, sera adotado o criterio de 
menor prego por lote, observadas as exigencias estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.

10.5 - A analise das propostas pela Pregoeira visara ao atendimento das 
condigoes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos e serao desclassificadas as 
propostas:

a) Cujo objeto nao atenda as especificagoes, prazos e condigoes fixados
no Edital;

b) Sera desclassifica a empresa que apresentar proposta maior do que o 
Termo de Referenda no Anexo I.

c) Que nao atenderem as exigencias contidas no objeto desta licitagao; as 
que contiverem opgdes de pregos alternatives; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer dispositive legal 
vigente;

d) Cujos os precos forem manifestamente inexequiveis; sendo que 
nesta hipotese, o pregoeiro, utilizando de sua competencia para promocao de
diligencias em caso de duvidas (com fulcro no §3° do art. 43 da Lei 8.666/93),
determinar que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

e) Que apresentarem ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes;

10.6 - Com excegao as hipoteses de desclassificagao constantes no item 10.5, 
eventuais erros de valores apresentados na proposta do licitante NAO SERAO
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ALTERADOS ou EXCLUIDOS, devendo o licitante honrar com a proposta apresentada 
tomando como corretos os Prepo Global.

10.7 - As propostas classificadas serao selecionadas para a etapa de lances 
com observancia dos seguintes criterios:

a) Selegao da proposta de menor prego por lote e das demais com prepos 
ate 10% (dez) superior aquela;

b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) prepos na condipao definida na 
alinea anterior, serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores prepos, 
ate o maximo de 03 (tres), ja incluida a de menor prepo, quaisquer que tenham sido os 
valores oferecidos.

c) No caso de empate nos prepos, serao admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do numero de licitantes.

d) Na ocorrencia de empate entre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances sera definida por meio de sorteio.

10.8 - A Pregoeira convidara individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta 
de maior prepo e os demais em ordem decrescente de valor, vedada qualquer oferta de 
lance que vise ao empate.

10.9 - A cada nova rodada sera efetivada a classificapao momentanea das 
propostas, o que definira a sequencia dos lances.

10.10 - A etapa de lances sera encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulagao de lances ou quando a autoridade competente definir 
outra situapao de encerramento.

10.11 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocada pela 
Pregoeira, implicara exclusao da licitante da etapa de lances verbais e na manutenpao 
do ultimo prepo por ela apresentado, para efeito de ordenapao das propostas.

10.12 - Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades cabiveis.

10.13 - A Pregoeira podera negociar com a licitante excluida na forma do 
subitem 10.11, caso a licitante vencedora seja inabilitada, observada a ordem de 
classificapao.
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10.14 - Caso nao se realizem lances verbals, sera verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagao, hipotese 
em que a Pregoeira podera negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 
melhor prego.

10.15 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de 
acordo com o menor prego apresentado, a Pregoeira verificara a aceitabilidade do melhor 
prego ofertado.

10.16 - A Pregoeira podera negociar com a autora da oferta de menor valor, ou 
seja, a primeira classificada, com vistas a redugao do prego.

10.17 - Apos a negociagao, se houver, a Pregoeira examinara a aceitabilidade 
do menor prego apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e 
em seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

10.18 - Considerada aceitavel a oferta de menor prego, sera aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitagao de sua autora.

10.19 - Eventuais falhas, omissoes ou outras irregularidades nos documentos 
de habilitagao, poderao ser sanadas na sessao publica de processamento do Pregao, ate 
a decisao sobre a habilitagao, mediante a verificagao efetuada por meio eletronico habil 
de informagoes.

10.20 - A verificagao sera certificada pela Pregoeira e sera anexada aos autos, 
a documentagao passivel de obtengao por meio eletronico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.

10.26 - Constatado o atendimento dos requisites de habilitagao previstos neste 
Edital, a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado 
o objeto licitado.

10.22 - Se a licitante vencedora nao atender as exigencias habilitatorias, a 
Pregoeira examinara a oferta subsequente de menor prego, negociara com a sua autora, 
decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positive, verificara as condigoes de 
habilitagao e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma oferta aceitavel cuja autora 
atenda aos requisites de habilitagao, caso em que sera declarada vencedora.

10.23 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera 
ser iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada
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e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

XI - DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E DA COMPROVAQAO DA REGULARIDADE FISCAL (Lei 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014)

11.1 - Sera assegurado, como criterio de desempate, a preferencia de 
contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte terao tratamento 
diferenciando e preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na 
firma ou denominagao social as expressoes “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 
Porte”, ou suas respectivas abreviagoes, “ME” ou “EPP", nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006.

11.3 - As empresas participantes deverao comprovar que estao enquadradas 
como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaragao de que 
atendem aos requisites do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, Anexo X, devendo 
apresentar juntamente comprovante emitido pela Receita Federal que comprove a opgao 
do Simples Nacional.

11.4- Havendo empate, nos termos do § 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 
123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera 
convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apos 
o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, conforme § 3°, do art. 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006.

11.5 - Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada, nos termos do § 2° do art. 44 da Lei 
Complementar n° 123/2006, desde que esta nao tenha sido apresentada por outra 
microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.6 - Para efeito do exercicio do direito de preferencia das microempresas ou 
empresas de pequeno porte previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, 
proceder-se-a na forma do art. 45 do dispositive legal mencionado.

11.7- Considerada a proposta de menor prego, sera aberto o envelope contendo 
a documentagao de habilitagao da licitante que a tiver formulado, para confirmagao das 

suas condigoes habilitatorias.
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11.8 - A declaragao relativa ao enquadramento da empresa como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, sera comprovada na fase de credenciamento. A nao- 
comprovagao implicara na inabilitagao da licitante, podendo ser considerada declaragao 
falsa, passive! de aplicagao das penalidades cabiveis.

11.9-0 nao atendimento do disposto no subitem 11.3 acima implicara renuncia 
ao direito de usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar n° 123/2006, na 
presente licitagao.

11.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar 
toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de sua regularidade fiscal 
(subitem 7.1.2. alineas “a” a “h"), mesmo que apresente alguma restrigao, neste caso 
sendo habilitadas sob condigao.

11.11 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada 
vencedora do certame e havendo alguma restrigao na comprovagao de sua regularidade 
fiscal, ser-lhe-a concedido prazo de 05 (Cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo 
a criterio do LICITADOR, para a regularizagao da restrigao e emissao de eventuais 
certidoes negativas ou positivas com efeitos de negativa, conforme Art. 43 § 1° da Lei 
Complementar n° 147/2014.

11.12 - As certidoes deverao ser entregues a Comissao de Licitagao dentro do 
prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair do direito 
a contratagao da proponente e aplicagao das sangoes previstas no Artigo 81 cumulado 
com Artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

11.13 - Apos a entrega das certidoes e analise quanto a regularidade fiscal da 
proponente, a Comissao de Licitagao decidira quanto a habilitagao final da mesma.

11.14 - Caso a proponente vencedora nao apresente os documentos exigidos 
no subitem 11.11, ou nao ocorrendo a contratagao ou a apresentagao de nova proposta 
de pregos pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serao 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se 
enquadrem na hipotese do subitem 11.5, segundo a ordem de classificagao.

11.15 - Na hipotese de nao contratagao de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da 
proposta de menor prego originalmente vencedora do certame.

XII - IMPUGNAQAO DO ATO CONVOCATORIO

12.1 - Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a realizagao da sessao, 
qualquer interessado podera solicitar esclarecimento, requerer providencias ou impugnar
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o ato convocatorio do PREGAO, mediante requerimento fundamentado a Pregoeira, que 
cabera decidir sobre a petigao no prazo de 24 (vinte e quatro) boras.

12.2 - Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete a documentagao 
a ser apresentada ou a formulagao da proposta, sera designada nova data para a 
realizagao da sessao, atraves dos mesmos meios de publicagao utilizados inicialmente.

12.3 - As solicitagoes de esclarecimentos, providencias, bem como a 
impugnagao deverao ser formulados por escrito e protocolada no setor de protocolo e 
deverao ser entregues para a Pregoeira ou Equipe de Apoio no enderego mencionado no 
preambulo deste Edital em tempo habil, de forma que o quanto antes se tome 
conhecimento da manifestagao apresentada, e deverao, ainda, estar acompanhados do 
estatuto social quando o socio ou proprietario for o portador do ato, e de instrumento de 
procuragao publica, ou particular com firma reconhecida do representante legal da 
empresa, da qual constem poderes especificos para os atos do referido tema ao 
procurador, se este for o portador do ato.

XIII - RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e 
motivadamente a intengao de recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de tres dias 
uteis para apresentagao das razoes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a 
corner do termino do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - A ausencia de manifestagao imediata e motivada da licitante importara: a 
decadencia do direito de recurso, a adjudicagao do objeto do certame pela Pregoeira a 
licitante vencedora e o encaminhamento do process© a autoridade competente para a 
homologagao.

13.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira podera reconsiderar a sua decisao ou 
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.

13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e 
homologara o procedimento.

13.5 - O recurso tera efeito suspensive e o seu acolhimento importara a 
invalidagao dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.6 - Nao serao conhecidos os pedidos de recurso, cujas petigoes tenham sido 
apresentadas fora do prazo legal.
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XIV-ADJUDICAgAO E HOMOLOGAQAO

14.1 - Constatado o atendimento das exigencias fixadas no Edital, a(s) 
licitante(s) sera (ao) declarada(s) vencedora(s), a adjudicagao do objeto do presente 
certame sera viabilizada pela Pregoeira apos a finalizagao da fase recursal.

14.2 - Em caso de desatendimento as exigencias habilitatorias, a Pregoeira 
inabilitara a licitante e examinara as ofertas subsequentes e qualificagao das licitantes, 
na ordem de classificagao e, assim, sucessivamente, ate a apuragao de uma que atenda 
o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasiao em que a Pregoeira 
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego melhor.

XV - DOTAQAO ORQAMENTARIA

15.1 - As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licitagao 
correrao pelas dotagoes orgamentarias especificas, a saber:

DOTAQOES
Grupo da fonteNatureza da 

despesa
Exercici 
o da 
despes

Conta Funcional program£tica Fonte
de
recurso

da
despes

a a
Do Exercicio10.002.04.122.0401.2069 0 3.3.90.39.16.002017 3130
Do Exercicio3.3.90.39.16.002017 3220 10.003.15.452.1501.2066 0

XVI - DA CONTRATAgAO

16.1 - Da formalizagao do contrato:

a) O contrato a ser celebrado entre o Municipio de Palmital-PR e as 
licitantes vencedoras, observadas as condigoes constantes deste Edital, tera como termo 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura ou condicionado a retirada 
das quantidades estipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da 
Administragao, mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.

b) Apos a homologagao da licitagao, o licitante vencedor sera convocado, 
para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apos a convocagao, assinar e retirar o 
Contrato ou instrumento equivalente, adaptado a proposta vencedora.

c) Como condigao para celebragao da contratagao, a licitante adjudicataria 
devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de habilitagao.
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d) Quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condigoes estabelecidos, a Pregoeira 
examinara as ofertas subsequentes e a qualificagao dos licitantes, na ordem de 
classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma que atenda ao Edital, 
negociando diretamente com o proponente para que seja obtido prego melhor.

e) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocagao para a contratagao, ficam os licitantes nao contratados liberados dos 
compromissos assumidos.

16.2 - Da Alteragao do Contrato:

a) O contrato podera ser alterado quando necessaria modificagao do valor 
contratual em decorrencia de acrescimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos 
limites permitidos pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes, ou quando necessaria 
alteragao na forma de pagamento, por imposigao de circunstancias supervenientes, 
mantendo-se o valor inicial;

b) O prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir 
da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administragao, ser 
prorrogado por periodos sucessivos, limitado a sua duragao a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios no fornecimento 
dos materiais, objeto deste processo licitatorio em ate 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial;

16.3 - Das Obrigagoes e responsabilidades:

a) A CONTRATADA A prestagao dos servigos devera ser de primeira 
qualidade, e devera ser iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento 
e consequente solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, 
serem executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos 
servigos sera fracionada e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias 
responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

b) A CONTRATANTE se obriga a prestar todas as informagoes 
necessarias a CONTRATADA para a perfeita execugao do contrato e seus anexos;

16.4 - Da inexecugao e da rescisao do contrato:
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a) A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as 
consequencias contratuais e as previstas em lei. Constituem motives para rescisao do 
contrato:

I - O nao cumprimento, ou cumprimento irregular de clausulas contratuais;

II - A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao da 
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a 
fusao, cisao ou incorporagao, que afete a boa execugao deste;

III - O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus 
superiores;

IV - Cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas na forma
do presente contrato;

V - A decretagao de falencia, o pedido de concordata ou instauragao de 
insolvencia civil da empresa licitante ou de seus socios-diretores;

VI - A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

VII - A alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da 
empresa que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

VIII - O protesto de titulos ou a emissao de cheques sem a suficiente 
provisao, que caracterizem a insolvencia da CONTRATADA;

IX - Razoes de interesse do servigo publico;

X - A supressao por parte da CONTRATANTE nas compras acarretando 
modificagao do valor inicial do contrato, alem do limite permitido neste Edital;

XI - A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbagao da ordem interna ou publica;

XII - A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente 
comprovada impeditiva de execugao do contrato.

XIII - Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do contrato.

XIV - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 (trinta) 
dias apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal
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devidamente atestada por quern de direito e prova de regularidade relativa a Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando 
situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

XVII - DAS PENALIDADES

17.1 - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato a Administragao podera, 
garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil, compensatorias 
das perdas e danos sofridas pela Administragao, conforme Lei Federal n. 8.666/93 e suas 
alteragoes, nos seguintes termos:

Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato 
pelo descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigagoes 
impostas ao mesmo;

a)

Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato pela inexecugao total do mesmo, podendo ser acumulada com suspensao 
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao, 
pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

b)

XVIII - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

18.1 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitagao da Central de Controle, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

18.2-0 objeto da presente licitagao sera recebido:

a) provisoriamente para efeito de posterior verificagao de sua conformidade
com a especificagao;

b) definitivamente, apos a verificagao da qualidade e quantidade dos
mesmos;

c) sera rejeitado no recebimento, o objeto fornecido com especificagoes 
diferentes das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo 
a sua substituigao ocorrer na forma e prazos definidos no item 18.4 abaixo.

18.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:
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a) se disser respeito a especificapao, rejeita-lo no todo, determinando sua 
substituigao ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b) na hipotese de substituigao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicagao da Administragao, no prazo maximo de 02 (Dois) dias, 
contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;

XIX - PAGAMENTO

19.1 - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 (trinta) 
dias, apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quern de direito e prova de regularidade relativa a Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando 
situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstancia19.2
desabonadora a mesma ficara pendente e o pagamento sustado, ate que adjudicataria 
promova as medidas saneadoras necessarias.

19.3-0 pagamento nao realizado dentro do prazo, motivado pela empresa a 
ser contratada, nao sera gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagao 
monetaria.

XX - SANQOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de 
acordo com o item 07 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.

20.2 - 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.

XXI - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO
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21.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer 
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais 
alto padrao de etica durante todo o processo de licitagao, de contratagao e de execugao 
do objeto contratual.

21.1.1. Para os propositos desta clausula, devem ser evitadas e inibidas as 
seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico 
no processo de licitagao ou na execugao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois 
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao 
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificials e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em 
urn processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes ou fazer 
declaragoes falsas aos representantes do organism© financeiro multilateral, com o 
objetivo de impedir materialmente

a apuragao de alegagoes de pratica prevista no item 21.1.1 deste Edital;

(b) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

21.2. 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 momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de 
urn agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
participar da licitagao ou da execugao urn contrato financiado pelo organismo.

21.3. Considerando os propositos dos itens acima deste Edital, o licitante 
vencedor, como condigao para a contratagao, devera concordar e autorizar que, na
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hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execupao do contrato e todos os documentos e registros relacionados a licitapao e a 
execupao do contrato.

XXII - DISPOSigOES GERAIS

22.1 - As normas disciplinadoras desta licitapao serao interpretadas em favor da 
ampliapao da disputa entre os interessados, respeitada a igualdade de oportunidade entre 
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse da Administrapao, a finalidade e 
a seguranpa da aquisipao pretendida.

22.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitapao, que nao foram 
anexados ao processo das demais licitantes que apresentaram propostas, ficarao a 
disposipao das mesmas no maximo 15 (quinze) dias no enderepo do preambulo deste 
Edital, apos a conclusao e arquivo deste certame. Apos este prazo, os mesmos serao 
abrasados sumariamente.

22.3 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farao parte integrante da contratapao, independentemente de transcripao.

O proponente ao participar da presente operapao, expressa 
automaticamente concordancia aos termos deste Edital.

22.4

22.5 - E facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitapao:

a) a promopao de diligencia a esclarecer ou complementar a instrupao do 
Processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informapao que deveria constar 
no ato da sessao publica;

b) revelar erros formais ou simples omissoes em quaisquer documentos, 
para fins de habilitapao e classificapao do proponente, desde que sejam irrelevantes, nao 
ficaram o entendimento da proposta e o ato nao acarrete violapao aos principios basicos 
da licitapao;

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessaries ao entendimento de suas propostas.
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22.6 - Fica assegurado ao Municipio de PALMITAL o direito de, no interesse da 
Administragao, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao, 
dando ciencia aos participantes, na forma da legislagao vigente.

22.7 - No caso da sessao do Pregao, em situagao excepcional, e motivadas a 
ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados 
no fechamento, ficarao sob a guarda da Pregoeira e serao exibidos, ainda fechados de 
forma indevassavel e com as rubricas, aos participantes, na sessao marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos.

22.8 - O proponente e responsavel pela fidelidade e legitimidade das 
informagoes e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.9 - Apos apresentagao da proposta, nao cabe desistencia da mesma, salvo 
por motive justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

22.10 - Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com 
decretagao de feriado ou outro fato superveniente de carater publico que impega a 
realizagao de qualquer procedimento na data marcada, este sera automaticamente 
prorrogado ate o primeiro dia util subsequente no mesmo horario e local anteriormente 
estabelecidos, desde que nao haja comunicagao da Pregoeira em contrario.

22.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, em ambos os casos, so se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Municipio de PALMITAL-PR.

22.12 - Como condigao para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor 
devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de habilitagao, bem como 
assim para o recebimento dos pagamentos relatives aos materiais fornecidos e aceitos 
em toda a vigencia da contratagao.

22.13 - Para as demais condigoes de contratagao observar-se-ao as disposigoes 
constantes na Minuta do Contrato (Anexo XIV).

22.14 - Os casos omissos no presente Edital serao resolvidos pela Pregoeira 
com base na legislagao vigente.

22.15 - A copia completa deste Edital de Pregao Presencial sera distribuida aos 
interessados, na forma da lei. Quaisquer informagoes e esclarecimentos relatives a 
presente licitagao e as condigoes para atendimento das obrigagoes necessarias ao 
cumprimento de seu objeto, somente serao prestados quando, solicitados formalmente a 
Pregoeira, sito a Rua Moises Lupion n° 1001, Centro - CEP: 85.270-000 - FONE/FAX:
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(42) 3657-1222, de segunda a sexta-feira nos horarios das 8:00 as 11:30 horas e das 
13:00 as 17:30 horas, e atraves do enderego eletronico www.palmital.pr.qov.br.

XXIII - DOS ANEXOS

23.2 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS
ANEXO III - DECLARAgAO (Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n° 10.520/02)
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO
ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO VI - MODELO DE PROCURAQAO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
DE HABILITAQAO
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO 
ANEXO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 
PROPOSTA DE PREQOS

MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 
DOCUMENTAQAO
ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS.

MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAOIX

XII

Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 21/11/2017

(
pENEI DE SOUZA 
FEITO MUNICIPAL

http://www.palmital.pr.qov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

LOTE: 1 - Lote 001
Unidade Prego

m£ximo total
Item Quantidade Prego

maximo
Codigo Nome do 

produto/servigodo
produto/s
ervigo

CONTRATACAO DE 
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA 
O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE 
PEDREIRO PARA 
SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE 
DIVERSAS 
SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE 
PALMITAL- PR, 
DURANTE OANO DE 
2018.

21,50 89.999,0010974 4.186,00 HR1

R$ 89.999,00TOTAL

R$ 89.999,00 (Oitenta e Move Mil, Novecentos e Noventa e Move Reals)
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciagao desta Comissao de Licitagao a nossa 
proposta de pregos relativa ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas 
condigoes fixadas neste Edital - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL, conforme segue:

Descrigao do objeto, conforme relagao do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: 
item, unidade, quantidade, descrigao, MARCA, prego unitario, bem como prego total 
(COM NO MAXIMO DUAS CASAS APOS A VIRGULA).

• O prazo de execugao do objeto e 12 (doze) meses, se houver interesse de ambas 
as partes este Contrato podera ser prorrogado por igual ou superior periodo mediante 
termo aditivo ao contrato.

• Prazo minimo da validade da proposta de pregos e de 60 (sessenta) dias, que 
sera contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se- 
a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.

• O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto e da nota
fiscal.

• A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da 
Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas na sede da 
licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada e de 
acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por 
autoridade competente.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigencias estipulada em
Edital.

deem

Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAQAO
(Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n° 10.520/02)

inscrita no CNPJ/MF sob o n°A empresa
sediada na Rua/Avenida n° DECLARA que possuina cidade de
todos os requisites exigidos no Edital de Pregao n° 97/2017, objeto do Procedimento 
Licitatorio N° 157/2017, para a habilitagao, quanto as condigdes de qualificagao juridica, 
tecnica, economico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente 
que a falta de atendimento a qualquer exigencia para habilitagao constante do Edital 
ensejara aplicagao de penalidades a declarante.

(Local) de de 2017.

Nome e assinatura do representante legal - carimbo e CNPJ/MF da Empresa
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAQAO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF n° (n° do 
CNPJ), sediada em (enderego completo), por intermedio de seu representante legal o (a) 
Sr(a). (nome do representante), portador (a), da Carteira de Identidade n° (n° da Cl) e do 
CPF n° (n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que:

• Que esta ciente e concorda com o disposto em Edital;
• Que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, 

em qualquer de suas esferas;
• Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 

informagoes e condigoes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da 
licitagao.

deem

(Nome e assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo de 
CNPJ/MF em papel timbrado da empresa)
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

Sr.(a)
________ , portador(a) do
inscrito no CPF/MF sob o n°

empresa 
, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

, cidade de_____________,

o(a)Pelo credenciamosinstrumento,presente

Cedula de Identidade n°
darepresentantecomo

__________________, sito a Rua
para participar da licitapao acima referenciada, instaurada pelo Municipio de PALMITAL - 
Parana, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em seu nome, bem como para formular ofertas e lances de pregos, assinar 
documentos, manifestar-se em nome da empresa, requerer vista de documentos e 
propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo 
daremos por firme e valioso.

de 2017.(Local) de

Carimbo, nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

LOGOTIPO DA EMPRESA,

PROCURAQAO

Pelo presente instrumento particular de procuragao e pela melhor forma de direito, a
RuaEMPRESA sede nacom

devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n° 
, representada, neste ato, por seu socio-gerente (ou gerente) Sr.
__________, brasileiro, estado civil, profissao, residente e domiciliado

constitui

n°

cidade,nesta representante 
estado civil, profissao, portador da cedula de

_, a quern sao 
_____ /2017,

onomeia seue
Sr.
identidade, RG n°
conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregao n° 
instaurado pela Prefeitura Municipal, em especial para firmar declaragoes e atas, formular 
lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposigao e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

e do CPF/MF, sob n°

(Local e data) de 2017.de

Nome do Responsavel Legal 
Outorgante

OBS: Devera estar com reconhecimento de firma da assinatura do responsavel legal.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAgAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
DE HABILITAQAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

(endere?o completo), neste ato 
__________ (estado civil),

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n° 
representado por ____
___________ (profissao), portador da Cedula de Identidade R.G. n°
inscrito no CPF/MF sob n° residente e domiciliado na 

DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame licitatorio, modalidade 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
supervenientes.

de de 2017.

(nome completo do representante da empresa, n° da C.l. e assinatura)

OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com 
a assinatura do seu representante.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

MODELO DE DECLARAQAO 
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

Ref.: Pregao Presencial n° /
_______ , inscrito no
por intermedio de seu
_____ , portador(a) da

e inscrito no CPF n°
__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666, de 26 de Agosto de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
nao emprega menor de dezesseis anos.
*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( )

CNPJ/MF sob o n° ________
representante legal o(a) Sr(a). 
Carteira de Identidade R.G. n°

(local e data)

(representante legal)

OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com 
a assinatura do seu representante
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAgAO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (Identificagao 
completa da licitante ou do Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item VI, 
o, do Edital PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cbdigo Penal 
Brasileiro, que.

a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 quanto a participar ou nao da referida 
licitagao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 antes 
da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 nao foi. no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem plenos poderes e informagoes para 
firma-la.

em___de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagao, com identificagao completa)
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ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

______________, representante
, declara sob as penas da Lei, que
__________ (microempresa ou

O signatario da presente, o senhor
legalmente constituido da proponente_____________
a mesma esta estabelecida sob o regime legal de 
empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento 
patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, sendo que:

a) a receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto nos 
incisos I (ME) e II (EPP) do art 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 
2006;

b) nao tern nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3°, da mesma lei 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

de 2017., de

(nome e assinatura do responsavel legal)



0050■v <~rPREFE1TURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR •
CNPJ rSC»C02V00Ot-82

ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL -
PROPOSTA DE PREQOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

inscrita no CNPJ/MF sob o n°..................... ,
................. , com plenos poderes para decidir

sobre assuntos relativos ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob as penas impostas 
pela Lei Federal n° 10.520. de 17 de Agosto de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, com 
alteragoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao 
pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao que julgou as propostas de pregos 
dos proponentes credenciados no presente procedimento licitatorio, renunciando assim, 
expressamente ao direito de recurso e ao prazo respective, e concordando em 
consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, passando assim a fase de 
abertura dos envelopes de documentos dos respectivos proponentes.

O representante da empresa 
situada no enderego............. Sr.

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal
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ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL -
DOCUMENTAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

inscrita no CNPJ/MF sob o n°..................... .
..................com plenos poderes para decidir

sobre assuntos relativos ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob as penas impostas 
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, com 
alteragoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao 
pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao que julgou os documentos de 
licitagao no presente procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao 
direito de recurso e ao prazo respective, e concordando em consequencia, com o curso 
do procedimento licitatorio, passando assim a fase de lavratura da respectiva ata.

O representante da empresa 
situada no enderego............. , Sr.

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal
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ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2017

CONTRATO PARA CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, 
DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO 
DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A 
EMPRESA _______ _______ .

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurldica de 
direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede 
administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, 
representado pelo Prefeito Municipal Interino Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, 
casado, portador do RG SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n°, domiciliado na Rua 

Palmital-PR denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
______________________ , pessoa juridica de direito privado com enderepo a
__________________ , mscnta no CNPJ/MF sob n°.____________________ ,

xxxxx

neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) 
_______________________, portador do RG n° ____________  e inscrito no

denominada CONTRATADA, 
acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitapao, 
modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR LOTE, nos termos

CPF/MF sob o n°

da Lei n.° 8.666/93 e suas alterapoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condipoes 
do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, pelos termos da proposta da 

CONTRATADA datada de / / e pelas clausulas a seguir expresses, definidoras
dos direitos, obrigapoes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO



.< rr,0054PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR

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 PRESENCIAL N° 97/2017 e as clausulas 
expressas neste Contrato

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administragao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual ocorrera no ato da 
entrega e no local de recebimento;

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiencia 
e capacitagao, assumindo mteira 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 execugao do presente contrato;

V - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 que deu origem ao presente instrumento.

VI - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as 
informagdes relatives 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 
informagdes que se fizerem necessaries a execugao da contratagao;
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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 causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da 
contratagao em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

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 quern de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 

solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

iniciada

II - O ato de recebimento dos servigos licitados, nao importa em sua aceitagao. 
A criterio da Central de controle, o objeto fornecido sera submetido a verificagao. Cabe 
ao fornecedor a devida corregao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) boras, do servigos 
prestados que vier a ser recusado por nao se enquadrar nas especificagoes estipuladas, 
apresentar dano geral, identificado no periodo de verificagao;

III - 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.
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Os servigos a serem fornecidos devem ser de ‘‘1a Qualidade" 
compreendendo-se por esta expressao o melhor tipo de servigos a ser fornecido.

IV

V - Os servigos 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 ajuste em todos os termos e condigoes.

§ 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 Central de
controle.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

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

DOTAQOES
Grupo da fonteExerclci 

o da 
despes

Conta Funcional programatica Fonte Natureza da 
despesada de

despes recurso
a a

Do Exercicio2017 2800 09.002.08.244.0801.2062 4.4.90.52.34.00934
4.4.90.52.42.00 Do Exercicio2017 2800 09.002.08.244 0801.2062 934
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CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$. .)•

II - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente 
apos o fornecimento do objeto licitado, mediante apresentapao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quem de direito. O pagamento ficara condicionado a 
comprovapao da regularidade fiscal da Contratada (a criterio da Contratante).

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

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

O prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data 
da sua assinatura, podendo, por interesse da Administrapao, mediante termo 
aditivo, ser prorrogado por periodos sucessivos, limitado a sua durapao a 60 
(sessenta) meses, nos termos do mciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes 
contratuais, os acrescimos ou supressdes que se fizerem necessaries, ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor micial atualizado do Contrato, salvas as 
supressdes resultantes de acoido celebrado entre as partes, que poderao 
ultrapassar o limite indicado, nos termos do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

Nao havera qualquer reajuste nos prepos ate o final do contrato.

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 assmar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, 
b, a Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitapao, na ordem de classificapao, e assim 
sucessivamente, ate a apurapao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, inclusive 
negociando o melhor prepo.
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O presente Contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, 
DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO 
DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR com entrega unica, 
destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital - 
Parana, nas quantidades e especificagoes, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital 
Modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 parte integrante deste, independente de 
transcripao, conforme segue

(Relagao dos itens vencedores)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO 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 Licitapao e Contratos Administrativos, bem como as Clausulas deste 
instrumento e, supletivamente, os prmcipios da teoria geral dos contratos e as disposipoes 
de direito privado.

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

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 e 
seus Anexos, Proposta de Prepos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam.

Apos a assinatura deste Contrato, toda comunicapao entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita atraves de correspondencia devidamente 
protocolada.

§ 3°

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do PREGAO PRESENCIAL N° 
97/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital- 
Pr, no sitio do Municipio, no Mural de Licitapoes do TCE/PR, no Jornal Correio do 
Cidadao, constante do Procedimento Licitatorio N° 157/2017, bem assim aos termos da 
proposta comercial do licitante vencedor. ficando as partes obrigadas a cumprirtodas as 
obrigapoes ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
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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 Pubhca 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 cominagbes legais, nos termos do Art. 7°, "caput”, da Lei n° 
10.520/2002.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

I - O descumprimento dos prazos ou das especificagbes 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 especificagbes, ate o limite de 
15% (quinze por cento).

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

a) Advertencia;

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

c) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, 
enquanto perdurem os motivos 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
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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 sera entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

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 

processo de licitagao, 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 agao 

de servidor publico no processo de licitagao ou na execugao de 

contrato;

b) “pratica fraudulenta": a falsificagao ou omissao dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de 

contrato;

c) “pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer urn acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 

representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabelecer 

pregos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) "pratica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta 

ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar 

sua participagao em urn processo licitatorio ou afetar a execugao do 

contrato.

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

em mspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do 

organism© financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

matenalmente a apuragao de alegagoes de pratica prevista acima; (ii)
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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, 

mdefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 

constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de urn 

agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao urn 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 execugao do contrato e todos os documentos, contas e 

registros relacionados a licitagao e a execugao do contrato.”

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO

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 sera cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 
CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no 
presente contrato.
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§ 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 
condigdes, prazos e especificagdes deste instrumento 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 
administrative 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 - NOVAQAO

A nao utilizagao, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
Contrato e na Lei em geral e nao aplicagao de quaisquer sangdes neles previstas nao 
importa em novagao a seus termos, nao devendo, portanto, ser interpretada como 
renuncia ou desistencia de aplicagao ou de agdes futuras 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 para ajuste de condigdes 
supervenientes que impliquem em modificagdes nos casos previstos nos Diplomas Legais 
pertinentes a materia.

CLAUSULA VIGESIMA -
«

garantia,
podendo optar por caugao em dmheiro, fianga bancaria ou seguro garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado deste contrato, devendo 
ser renovada a cada prorrogagao.

A contratada devera apresentar comprovante de prestagao de

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO
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A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017, 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 em 03 (tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga 
das testemunhas abaixo.

de 2017.Palmital-PR, de

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Contratante

Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:
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ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

EMPRESA:_
CNPJ/MF:__
ENDEREgO:
CIDADE:__
E-MAIL:___
FONE: (____

CEP:ESTADO:

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, - 
TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. Obtivemos, 
nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitagao supramencionada 
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e 
concordo com as condigoes mencionadas no referido Edital e anexos.

Visando a comunicagao futura entre esta entidade e a sua empresa, solicitamos 
a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de 
Licitagao por meio de fax (42) 3657-1222 ou ser entregue diretamente ao Departamento 
de Licitagoes desta Prefeitura Municipal.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal a responsabilidade de 
comunicagao de eventuais esclarecimentos e retificagoes ocorridas no instrumento 
convocatorio, bem como de quaisquer informagoes adicionais, nao cabendo 
posteriormente qualquer reclamagao.

de 2017.Local: de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E CARIMBO DA EMPRESA
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MODELO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAgAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu

(nome complete pessoa fisica), carteira de identidade n°
expedida pela__
legal da Empresa

Representantee CPF n°

(nome complete da pessoa juridica), inscrita no CNPJ sob o n°_____________,
DECLARO, para todos os efeitos legais, assumindo todas as consequencias civis, penais 
e administrativas sobre eventual falsidade do que for declarado que, NAO, sou conjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ate o terceiro grau, de 
qualquer componente da Comissao de Licitacao, seja da Pregoeira e/ou servidor da 
equipe de apoio.

Por ser essa a expressao da verdade, firmo a presente.

dePalmital, , de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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AVISO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 097/2017 

Procedimento Licitatorio n° 157/2017

O Municipio de Palmital-PR, Estado do Parana com fundamento na Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigbes da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragoes posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicaveis a especie, comunica que realizara licitagao conforme as seguintes 
especificagoes:

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS 
CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, (CONFORME O ANEXO)

DATA DE ABERTURA: 11 de Dezembro de 2017 as 09:00 boras

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego por Lote.

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 89.999,00 (Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove 
Reais).

INFORMAQOES: O Edital e anexos estao disponiveis no site www.palmital.pr.qov.br, tambem 
podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito a Rua Moises Lupion 

n° 1001 - Centro, em Palmital - 
horario de expediente. \

na~Fone: (42) 3657-1222, de segunda a sexta-feira, no

>21 de Novembro de 2017.

Q£DtNEI DE SOUZA 
Prefeito Municipar—^

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.qov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR OOGB-S

CNPJ 7S680025/O0fli R2

Certidao

Certifico que o Aviso de Licitagao, referente ao Procedimento 

Licitatorio n° 157/2017, instaurado na modalidade Pregao Presencial n° 097/2017, 

em atendimento a Lei Federal 8.666/93 e alteragoes posteriores, ficou afixado no 

Edital de Avisos na Sede da Prefeitura Municipal de Palmital, no periodo de 21 de 

Novembro de 2017 a 11 de Dezembro de 2017.

Palmital, 21 de Novembro 2017.
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TCEPR
Voltar

Registrar processo licitatorio
Informagoes Gerais-------------------------

Munidpio palMITAL

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguals aos Informados (a Informar) no SIM-AM

Ano* 2017

Modalidade* Pregao

N° lidtacao/dispensa 96/2017 
/inexigibilidade*

Recursos provenlentes de organisnios internacionais/multilaterais de credito

A licitagao utilize estes recursos? 1J

Numero edital/processo* 156/2017

Descrigao do Objeto* CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO 
DE OBRA DE RECUPERACAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 2018

Forma de Avali^ao Manor Prego 
Dotacao ('rgarri' u iria* 1000204122040120693390382100

Prego maximo/Referencia de prego - 227.673,80
R$*

Data de Langamento do Edital 20/11/2017 

Data da Abertura das Propostas

Conflrmar

CPF: 77864476953 (Lori^ull

1 de 1 21/11/2017 16:28

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMl7RegistrarProc


Ann 11N- bb'^ lEditais Correio do Cidadao QUARTA-FEIRA
22 de Novembro de 2017

rrC0G3*
MUNICIPIO DE PITANGA MUNICIPIO DE PITANGA PREFE1TURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR——■ 09! »»l!l

CENTRO AOMINISTRATIVO 2« OC JANEIRO 1?1 • 
CAUA POSTAL II

%
C*Pj HIM

JANEIRO. 171 - PONE
CEP as.200 000 p I

(47) W6-I122 • PA* it •.* 
T A N 0 A

CENTRO ADMINISTRATIVO 
CAUA POSTAL II .1172 • PAX M40-1172 

PARANACEP AS 200 COO A N 0 A

TERMO ADITIVO N* 04 
CONTRATO W 7U20ie AVISO DE LICITACAOTERMO ADITIVO N*. 7 

CONTRATO N*.4/2013

Tormo do AdilJvo do praio 
M/2016. ceioOrado 
PlUngj

CONSTRUC^ES LTDA. no fonna a »> if:

Co-1 .to • 
0 Munlcipio e . 

impreso T6CNICA il 0f.

Tofmo AOiiivo 
prorrogacAo do priwo 
feajusia de valofoa. colebraoo

Mumcipto

Comraio n* 4/2013.

viflAf'cin a Pregao Presencial n° 096/2017 
Procedlmento Llcitatdrlo n° 156/2017

PHungo a MAURICIO 
TEIXEIRA RADIIMA na iQimp a togu*

I ado, o MUNICIPIO OE PITANGA e do oulfo l;. ePolo oresento Inslrumenio. do 
emproM TECNICA LE BOY CONSTRUCdES LTDA. CNPJ 18.290.777/00C' 1.

O Mumclpio de Palmiial-PR. Esiado do Paranfl com fundamonto na Ld Fedofal n° 10.520. 
de 17 de /ulho de 2002. aplicandose aubsidanamenlo. no quo couberem. as (tsposicfies da 
Lei Federal n# 8.656, de 21 de junho da 1993, com alteragfies postenoras, e demais normas 
regulamenlares aplicaveis a espAco comunCa quo realizard liaiacAo conforme 
segumtes espeoficacdes

Polo proeonlo murumonio. Co um lodo o MUNICIPIO DC PITANGA do ooRo lodo. a 
Sr\ai MAURICIO TEIXEIRA PADILHA. ,rt quaWicadoo 16m aiutlado 
aogumta Tormo Adil vo n*7 ao Conlralo n* 4/2013. foleronle a Diapemia do L*cilacAo n*. 7/2013 
qua) objalo 0 ALUOUEL DE IMOVEL DEST1NAOO AO CAPS, conform* o cMpoMO a »*Qu»

muluo conoonoo. o
qjafcficados. tom a.jstado por muluo conwtnto, o sogumte Tormo Adltivo n° 04. 
n* 71/2016. reforenw A UOtacAo n* 017016, na modafcdado lomada de pfego. qua! c <*<■ 
etecj&o oe ot>ra de recapeamonlo oslAiaco enire 
Pofcwa. e recapeamonlo osfAllicu vXxo podrai <rreguiaiOT nas Ruas Honcxjua M a» 
Ouque de Caxus. Conlorme o diapoelo a seguo

CLAUSULA PRIME1RA p-a/o de vigAnoa e eiecucAo onginakrenie prevljyj e ja a.. .*a 
SCO n* i. 2 qual o venomenlo * 30/097017. ftca prorrogedo pof 3 (t/6s) meses once- 

30127017.em conform<Jade com Art^o 57 |1*. inc^o U 
CLAUSUL* SEGUNDA: UanlAm ie 0! Mmscs cttusilas to Cortralo

Ruas Duque de Caxlas ^ £>r

CLAUSULA PRIMEIRA O praxo 
odttivodo al* o 
oncerrando-ea om 1^027018

oncerramenio conuato ongmalmanla previMO a |A
OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMEMTO 
0E MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPE2A URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMfTAL - PR. DURANTE O ANO D€ 2018. {CONFORME O ANEXOJ

06. qua! vonamenio 6 18/0&'2O17. fica pronogado par (ooio) m«M».

CLAUSULA SEGUNDA O valor alual do contraio qual o- 
a qua lor/e contavoo) manl*m-i

RM 360.84 (nova rrU lr*xonios o seosenu i

4 RSI 560.14 (Um mil QumNamot o 
para o parfodo prorrogaoo lolalixanoo 

o cxtonta a quat'O coniavos)

•oosenta
DATA OE ABERTURA: C6 de Dezerrfcro de 2017 As 09 00 ho-as

CRIIERK) DE JULGAMENTO: Manor Preco por Lote

VALOR TOTAL DO LOTE : RJ 227.673.60 (Duzentot e Vinte e Sete Mil. Seiscentos e 
Setenta e Tr6s Reals e Sessenu Centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: Man:8m-se mallaradas as der i ciaufluias do Conlralo ora aditado

E assim. por estarem gustos a contralados. assmam o preseme 
forma.

duas vias de igi. so
E assim por estorem jusios e comratados. ismam o present* em duas vias do 'goal loo' e forma

P.lang*. 17/06/2017
INFORMAQ0ES: O EdKal • anexos eslAo disponlveis 
lambdm ptxJendo

MoisOs Luplon n* 1001 - Cenl/o. em Palmital - Parond. Fono (42) 3657.1222. de segunda d 
aoxta^oira. no ho/Ado de expediente

s to www polmilalpr,Planga, 29 de selembro 2017.

sede do Preleltura Municipal de Palmiiol. silo a Ruarellrados
(original devidamente assinado)

Dr. Malcol G. Colie gori Rodrlgu
> Municipal

Barbosa
Profolto

Polminl-PR. 20 de Novembro de 2017.

(ongmal devidamr >1 (origins) devidamente esf.inaoc/i

(original devidamanlo assinado)
TtCNICA LE BOY CONSTRU ;0E . TDA. VALDENEI DE SOUZA 

Prefelto Municipal

Malcol Gel son C. R. Barbosa 
Profollo Municipal Nlcanor Bueno Telxelra

Procurador

MUNIC/PIO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

PALMITAL
AVISO DE LICITACAO GESTAO 2017/2020ADJUDICACAO

Pregao Presencial n° 097/2017 
Procedimento Licitatbrio n° 157/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO 
Departamento de Compras e Licitagde*

PREGAO PRESENCIAL N* 069/2017 
PROCEDIMENTO LiaTATORIO N* 146/2017

ADJUDICO o ProceOmenio LldUtdno n* 149^017. eta Dorado p*fa ModalxJade de 
PREGAO PRESENCIAL N* 091/2017. que lem por OD|eU> "AQUISICAO OE TOLDO COM 
COBERTURA EM POLICARBONATO. FIXADO EM ESTRUTURA METAUCA. COM 
0IMENQ0ES OE 19.70M. DE COMPRIMENTO POR 6.85M. OE LAROURA. 
TOTALIZANOO 134.95 M2. INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALACAO - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL". pela Proposlfl 
Vantaiosa para o Munlcipio, Manor Progo por Lole. conforme especiflcado no Edilal e, com 
Bose no KeiutOno de Julgumento e Classlficagdo e Parecar Juridico. ADJUDICO os ob)elos 
ao hcitanle

O Munldpio de PalnXlal-PR. Esiado do Parana com fundamenlo na Lei Feder i n* 520. 
de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidianamenlo. no quo couberem, as d . >si «is da 
Lei Federal n° 8.666. de 21 do Junho do 1993, com nlloragOes poslorioros. o dun. i s ><r 
reguiamenuires apllcaveis ft espftde. comtmlca quo realizorft liatageo ifon .<■ 
sagulnles especificagflas.

EXTRATO DE CONTRATO N° 271/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMfTAL-PR. pessoe juf d cn de direilo publico >050/110 no 
CNPJ/MF sob o n* 75.680.025/0001 •82.
1001. Coniro, Estado do Parana noaio alo. ropresonlaflo polo P ref Olio Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.

OBJETO CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FOR.V Clf, NTO 
0E MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES Dfc /IVt «SAS 
SECRET ARIAS DO MUNICIPIO OE PALMITAL • PR. DURANTE O ANO Ofc .’01 NAS 
COND1Q0ES FIXAOAS NESTE EDfTAL E SEUS ANEXOS. (CONFORME O ANcXG.

sodo admimstraliva Rua Maiwis Lupion n*
FERRA 
LOTE 1

METALURGICA LTDA - ME-CNPJ- 17.490.198/0001-31 
no valor de R$ 31.840.00 (TrinU e Um Mil, Oilocenio* e Quarenla Reals), 

sendo que 0 mesmo apresenlou proposla condizente 0 vftMa ao objelo desie procedimenlo 
noiatOrio. Cu»o» vatores esiSo compativeis 
p/ocooimonio liciiai6f>o

LQO 
01 -

CONTRATADO: empresa E. O. L. RODRIGUES PESCA - ME pessoa Jurldica de d0Ollo 
pnvado
no CNPJ/MF sob n*. l3.255.696X)002-20. nesle alo repres^Uado por seu (sue) rapras^ame 
Legal. Senhor (a) Ekzabeihe de Obveua Lena Rodrigues, portador do RG n* 6 070.004^ 
SSP/PR • rscnlo no CPF/MF sob O n* 684 069.979-15 denommada CONTRATADA.

pregcxs refereoaois miogranles do enoerego a Rod PR 463, sm. Zona Rural CEP 87.640-000 Urtftor - PR mscma
DATA OE ABERTURA: 11 do Dezembm da 2017 fts 0900 foras

CRfTERIO DE JULGAMENTO Menor Progo por Lole

Terdo em vista que a emp-esa aoma otada. apresenlou os vatores compatfvea 
progos relercnoais miegranies do procedimento lota tone Pedazenoo assim 
R5 31.840.00 (Trinla e Um MU. OHocentos e Quarenla Reals)

06-se 0 pubicagAo devide.

os 
toial de

VAioa TOTAL DO LOTI: RJ 89.999.00 (OWanta e Nova MU. Novecentos e Novi. > e :.,v* 
Reals).

OBJETO CONTRATACAO OE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KITS 
OE FOGOS DE ART1FICIOS. MONTAGEU E EXECUCAO OE SHOW PIROTECNICO. 
CONFORME ANEXO L TERMO OE REFERENCIA. PARTE INTEGRANTE DE8TE EDfTAL.

INFORMAC0ES: O Ed.tal e anexos estAo <fcspomve.s 
tambem podondo

Moisfts Luplon n* 1001-Ceniro.em Pulmllal-Paronft. Fone (42)3657-1222 e Jaft 
r 'H. no horano de expedient.

Sde wvrw.pain / pr.

sodo da Profeitura Mum a pal do Palnsta .ito Rua
DATA DO CONTRATO: 21 de Novembro de 2017

Mun<ip.o de Palrmlal-PR. 21 de Novembro de 2017.rebrados

VIGEnCIA: 12 (Ooze) Moses ou seja. 20 de Novembro da 2018.

Palmiia-PR. 21 do Nover 1017.
NOEMI DE LIMA MOREIRA 

Progooira
VALOR TOTAL: R* 29.000.00 (Vinle a Nova Mil Reals).

VALDENEI DE SOUZA 
Profolto Municipal FORO; Conuuca do Palmital • PR

MUNICIPIO DE PITANGAPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRMUNICIPIO DE (Ml H HI KIMO
)A4IUI177 

I'.MI AMX
I*?!C»*-'WO AOWMISIXAIIVO JH 

l-OStAl *«; P A L M I T A L GABINETE DO PREFEITO

homologacAo
TCRMO AOITfVO W 
CONTRATO W IS7/J011

GESTAO 2017/2020

HOMOLOGO O Proc*0*m*nlo LOUlOno — 149/20’7, otobomOo p«U Mo<3*l«JaOS Oe PRFGAO 
PRESENCIAL N* MU2017 Mm por oO'Mo "AQUISICAO DE TOLDO COM COBERTURA 
EM POLICARBONATO. FUCADO EM ESTRUTURA METALICA. COM WMENCOES DE 
19.70M. OE COMPRIMENTO POR 6.85M OE LARGURA. TOTALIZANOO 134.95 M2 
INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAQAO - TERMO DE REFERENCIA OUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL". p*ta PmpoMa ma* Vama^a para 0 Munctp® MENOR 

Base no RaMtono Ua Jutgamemo o

• AMUILMAI rO*iT V 
eicnsl I I UNSl'LTOMIA• II Ml rHUJLIU>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAo

Depart.imonlo de Compras • Licitagfies

PREGAO PRESENCIAL N* 091/2017 CONSIILinMIACOSTA ocata raourroa t«c*«oo« sAH»UlKTA«.

PROCEDIMENTO LICITATORIO N* 149^017
PRECO. POR LOTE.

CiattiftcagAo a Paracar Juridico. HOMOLOGO os oojdtos ao Bcttanle

ado
T<au-M -ia »’r«eo, 4U-: vdja'v •

insa - a 1
4l»*a«*>u J«anrn vv i»iu.. jAi*,»v«t,

EXTRATO DE CONTRATO N* 272/2017 -£<L» I •.«*-«-
(AlSO

--vivi.'-nliaAnA v
FERRAQO METALURGICA LTDA - ME-CNPJ- 17.490.198/0001-31CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR posson jufd cn de drorto pubb. ns no 

CNPJ/MF aob o n* 75.680.025/9001-82 
1001, Coniro. Eslodo do Parana.
DE SOUZA.

Rua Moisr lui n* 
ato. roproaontndo polo Profoito MuniCipA v AL 1 1 NEI

sodo administmtiva
LOTE 01 • no valor do RS 31.840,00 (Trinta e Um Mil. Oitocenlos a Quarenla Reals), 

sondo quo o mosmo apresoniou proposla condizonlo o vftlida 
piocedlmonlo IlclUitOrio. Cujos valores estflo compativeis 
mtegrnnlos do procedimento IlcitatOrlo.

ID •lit r-ortAUlla*Af.i:>*.**. a-iwma-objolo dosto 
pregos referoncuila

•>«
CONTRATADO: FERRACO METALURGICA LTDA • ME. posaoa Jurldlca

ondorogo 4 Rua Dr* Jofto FnrroMn Novos, n*a54. Centro. CEP 85270-000 >ln PR 
inscnta no CNPJ/MF BOO n« 17 490 198-0001-31. neste alo representada ;»• ie .ua) 
reDresemanie Legal S^nor (al EVARISTON WALKJURA. porlado' do RG n‘ >8 R-4
SSP/PR e insento no CPF/MF sob o n* 035 630.209-14 denommada CONTRATADA

OBJETO AQUISICAO OE TOLDO COM COBERTURA EM POLICARBONATO. 1 XA; 
ESTRUTURA METALICA COM DIMENgOES DE 19.70M. DE COMPRIMENTO I R 5M. 
DE LARGURA, TOTALIZANOO 134.95 M2. INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTAi £A

o ...do

•.VI7H14 URdtttB

4V I*.
ii.aat <t« r.qAneir 

1A pi .net r a •• 1* vuitlvad® 
3J/J1/20J7

.UMJSULA

Tendo cm visla que a empresa aoma citada apresenlou os valores compativeis com 
pregos referenciais iniegrantes do procedmiento Icilatdrto. Perfazendo assim um total de 
RS 31.840.00 (Trinta a Um Mil, Oitocenlos 0 Quarenla Reals).

J2/OS/201B

CLAIIGULA seonroa

04-S4 a pubicagSo dav<Ja e etabo>*-te o co-vaio na lorma Oa l*t
DATA DO CONTRATO: 21 de Novembro de 2017

MurvcipodoPalnvtal-PR. 21 de No**mtxode 2017

/VIGENClAi 12 (DOMI Maui ou j«,o. 20 a. NovumWo a. 20!»

|j,.Miwv/c.rl.." C. li: ............. .. A.ilh.cv.olCu.mlKiliVALOR TOTAL: RS 31.M0.00 (Trim. • Um MM. Oltoc.iMO. • Qu.mnU R.aii).

VALDENEI DE SOUZA 
Prafclto Municipal

FORO' Comarca de Palmital - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR '

5.....# CNPJ 7S«KDa?i.‘C001 8?

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°157/2017

I -PREAMBULO

1.1-0 Municipio de Palmital, Estado do Parana, atraves da Pregoeira Noemi 
de Lima Moreira e de sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria n° 186/2017, de 
06/03/2017, com a devida autorizapao expedida pelo Sr. Prefeito VALDENEI DE SOUZA, 
e de conformidade com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposigbes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de 
Agosto de 1993, com alteragoes posteriores, torna publico a realizagao de Licitagao na 
Modalidade Pregao Presencial, no dia 18 de Dezembro de 2017, as 14:00 horas, na 
Sede da Prefeitura Municipal, Sala de Licitagoes, sito a Rua Moises Lupion n° 1001, 
Centro, Palmital/PR, na modalidade “PREGAO PRESENCIAL”, objetivando a 
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas 
condigoes fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitagao do tipo “MENOR 
PREQO POR LOTE

1.2 - Uma vez declarado pela Pregoeira o encerramento do prazo para a entrega 
dos envelopes, nenhum outro podera ser recebido.

1.3 - A abertura das propostas dos interessados, bem como o inicio da Disputa 
de Pregos sera 18 de Dezembro de 2017, as 14:00 horas , no local retro estabelecido.

1.4 - Os interessados em participar desta licitagao deverao encaminhar os 
envelopes contendo a documentagao e proposta de pregos, os quais deverao ser 
protocolizados ate as 13:30 horas do dia 18 de Dezembro de 2017, nao havendo 
tolerancia quanto aos eventuais atrasos.

II - OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitagao CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETA 
DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018 /

DO MUNICIPIO
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2.2 - O Edital e demais documentos pertinentes a licitagao em aprego estarao 
disponiveis na sede da Prefeitura Municipal, podendo ser examinado e retirado no Site 
www.palmita.pr.gov.br

2.3 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 

solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

iniciada

III - CONDigOES DE PARTICIPAQAO NA LICITAQAO

3.1 - Poderao participar da presente licitagao os interessados devidamente 
CADASTRADOS, inscritos no Cadastre de Licitantes do Departamento de Compras desta 
Municipalidade e, os NAO CADASTRADOS, poderao realiza-lo na Sessao Publica do 
Pregao.

3.2 - Declarar que reune todos os requisites de habilitagao exigidos no Edital, 
quanto as condigoes de qualificagao juridica, fiscal e economico-financeira, bem como de 
que esta ciente e concorda com o disposto em Edital, conforme modelo Anexo III.

3.3 - Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 
novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na 
condigao de aprendiz, conforme modelo Anexo VIII.

3.4 - Para atendimento ao § 2°, do Artigo 32, da Lei n° 8.666/93 que, ate a 
presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagao no 
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
posteriores, conforme modelo Anexo VII.

3.5 - Declaragao que atenda a Instrugao Normativa MPOG/SLTI n° 02, de 16 de 
Setembro de 2009, declarando, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo 
Penal Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, 
conforme modelo Anexo IX.

3.06 - Poderao participar do certame licitatorio, empresas que estejam de acordo
lerite estabelecidoscom o RAMO DE ATIVIDADE a que se refere esta licitagao, regu 

e que satisfagam as condigoes exigidas no presente Edital. (

http://www.palmita.pr.gov.br
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3.07 - A Pregoeira efetuara a avaliagao do ramo de atividade atraves do Contrato 
Social ou de outro documento oficial que indique o ramo de atividade do licitante.

3.08 - E indispensavel a presenga fisica do licitante proponente (representante 
legal ou procurador) a sessao publica do Pregao Presencial.

3.09 - E vedada a participagao de empresa:

a) Concordataria ou em processo de falencia, sob concurso de credores 
em dissolugao ou em liquidagao;

b) Que tenha sido declarada inidonea pela Administragao Publica em 
qualquer de suas esferas e, caso participe do procedimento licitatorio, estara sujeita as 
penalidades previstas no Art. 97, Paragrafo unico da Lei Federal 8.666/93;

c) Que esteja suspensa de licitar junto a Prefeitura Municipal de Palmital-
PR;

d) Que esteja reunida em consorcio ou coligagao;

e) Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma
empresa licitante.

f) Nao poderao participar da presente licitagao os interessados que estejam 
cumprindo as sangoes previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93.

IV- DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes
documentos:

a) Tratando-se de representante legal, Carta de Credenciamento 
(Modelo Anexo V) o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expresses seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigagoes em decorrencia de tal investidura; que serao 
apresentado fora dos envelopes A e B

b) Tratando-se de procurador, a procuracao por instrumento publico ou 
particular COM FIRMA RECONHECIDA, da qual constem poderes especlficos para 
formular lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposigao e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alinea “a”, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga, os quais serao apresentados fora dos Envelopes A e B.
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4.2 - O licitante que nao cumprir as exigencias de representagao nao podera 
formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregao, valendo, contudo, para todos 
os qualquer ato na sessao de realizagao do certame, como a interposigao de recursos, 
sendo considerado simplesmente ouvinte.

4.3 - O representante legal e o procurador deverao identificar-se exibindo 
documento oficial de identificagao que contenha foto.

4.4 - O Credenciamento se dara no inlcio da sessao pela Pregoeira, desde que 
preenchido os requisites do item 3, bem como das alineas “a" e “b”, do subitem 4.1.

4.5 - Somente sera admitido apenas 01 (um) representante para cada
licitante credenciado, que podera participar da fase de lances verbais. nao
admitindo-se em hipotese alguma a manifestacao verbal de outro nao credenciado.
nesta fase.

4.6 - A ausencia do Credenciado, em qualquer momento da sessao, importara 
a aceitagao dos fatos ocorridos durante o certame licitatorio, e sera considerada como 
renuncia ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.

4.7 - Declarado encerrado o procedimento do credenciamento, nao sera 
admitida a participagao de outras proponentes.

V- DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

5.1 - A proposta e os documentos para habilitagao deverao ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassaveis, contendo em sua 
parte externa, alem do nome do proponente os seguintes dizeres:

ENVELOPE A - “PROPOSTA DE PREQOS”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCIA 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITALEMPRESA LICITANTE: 
CNPJ/MF:

ENVELOPE B - “DOCUMENTAgAO DE HABILIJAQAO”

\
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MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
DURANTE O ANO DE 2018.
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:

PR,

5.2 - A ausencia ou incorre<?6es dos dizeres citados acima, na parte externa dos 
envelopes nao constituira motive para desclassificagao do licitante que podera inserir as 
informagoes faltantes ou retifica-las.

5.3 - A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 
em lingua portuguesa, salvo quanto as expressoes tecnicas de uso corrente, com suas 
paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borroes ou entrelinha e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a 
procuragao.

5.4 - Os documentos necessaries a habilitagao deverao ser apresentados em 
original, por qualquer process© de copia autenticada por tabeliao de notas ou copia 
acompanhada do original para autenticagao pela Pregoeira ou por membro da Equipe de 
Apoio.

VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1 - A proposta devera center os seguintes elementos:

a) Nome, enderego, CNPJ/MF;

b) Numero do procedimento do Pregao;

c) Descrigao do (s) objeto (s) da presente licitagao, em 
conformidade com as especificagoes do Anexo I deste Edital;

d) Pregos unitarios e totais dos itens, expresses em Real (R$), em 
algarismo, devendo center apenas duas casas apos a vlrgula, estar 
inclusos todos os custos, dentre estes, toda.: despesas de
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pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais 
despesas indispensaveis a prestagao do servigo do objeto da 
presente licitagao;

e) O valor total tambem devera estar expresso por extenso;

f) Prazo mmimo da validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data fixada para a abertura da licitagao;

g) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de pregos ou 
qualquer outra condigao que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado;

h) Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de 
vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos serao 
considerados;

i) Todos os custos decorrentes da elaboragao e apresentagao de 
propostas serao de responsabilidade da licitante, bem assim, pelas 
transagoes que forem efetuadas em seu nome.

j) A proposta devera ser apresentada em rnidia digital, arquivo
(proposta.esl) que estara disponivel
www.palmital.com.br, no link Licitagoes.

siteno

6.2 - Toda a especificagao estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita 
pela licitante, no ato da entrega dos Envelopes n° 01 e n° 02.

6.3 - A apresentagao dos Envelopes n° 01 e n° 02 pressupoem pleno 
conhecimento e atendimento as exigencias previstas no Edital.

6.4 - Em caso de divergencia entre os valores expresses em algarismos e por 
extenso, sera considerado este ultimo. E em caso de divergencia entre os valores 
unitarios e totals serao considerados os primeiros.

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE HABILITAQAO

7.1-0 envelope “B” “Documentos de Habilitagao” devera center os 
documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

7.1.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa ipefividua

http://www.palmital.com.br
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b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
e no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos 
de eleigao de seus administradores;

c) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro 
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgao 
competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedades civis 
acompanhada de prova de diretoria em exerclcio;

e) O contrato social, quando posslvel, devera constar a 
denominagao social e identificagao do (s) ramo (s) de atividade (s) 
da empresa, o qual devera ser compatlvel com o objeto licitado;

f) O contrato social em vigor, a que se refere a allnea “b”, trata-se 
da ultima alteragao contratual consolidada ou na falta desta, a 
apresentagao do primeiro ato constitutive juntamente com a ultima 
alteragao.

g) As proponentes que tenham como ato constitutive o ESTATUTO, 
que o apresente juntamente com a ultima ata que elegeu sua 
diretoria ou administradores.

7.1.2 - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigao no Cadastre Nacional de Pessoas Jurldicas 
no Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuinte Estadual, 
relative ao domicllio ou sede do proponente, pertinente ao ramo 
de atividade e compatlvel com o objeto da presente licitagao 
(CICAD), (se for o caso);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentagao de Certidao Negativa de Debito das Contribuigoes 
Federais e Contribuigoes Previdenciarias, expedido pela 
Secretaria da Receita Federal, do domicllio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentagao de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela



•CC007Gm:.;* PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PRm■ ^

CNPJ 76.6Ci502VlX)0*. 8?

Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, 
mediante apresentapao de Certidao Negativa de Debito, 
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo 
de Servipo (FGTS), mediante a apresentagao de Certidao de 
Regularidade Fiscal (CRF) emitida pela Caixa Economica 
Federal;

g) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justipa 
do Trabalho, mediante a apresentapao de Certidao Negativa de 
Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo Vll-A da 
Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nQ 5.452, de 1s de maio de 1943.” (NR), em atendimento ao 
Artigo 29, V da Lei 8.666/93.

7.1.3 - Outras Comprovacoes:

a) Declaragao de que a proponente enquadra-se como pequena 
ou microempresa para os fins da Lei Complementar n° 123/06 
(Anexo X), se for o caso, devendo apresentar juntamente 
comprovante emitido pela Receita Federal que comprove a 
oppao do Simples Nacional. Deverao ser apresentadas no 
Credenciamento.

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

a) Certidao negativa de falencia ou concordata, recuperapao 
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 
proponente.

b) Balanpo Patrimonial e demonstrapoes contabeis do ultimo 
exercicio de 2016, que comprovem a boa situapao financeira da 
empresa, vedada a sua substituipao por balancetes ou balanpos 
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando 
encerrados a mais de 3 (tres) meses da data de ajafeseptapao da 
proposta.
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7.2 - No caso de nao constar prazo de validade nas certidoes exigidas por este 
Edital, somente serao aceitas aquelas emitidas com ate 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua expedigao.

7.3 - Se a documentagao de habilitagao nao estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositive deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerara o 
proponente inabilitado, podendo instruir o processo com vistas a possiveis penalidades.

7.4 -Os documentos exigidos neste Edital poderao ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente, ou tambem 
autenticado por qualquer componente da comissao de licitagao, antes da data e horario 
da abertura no ato da sessao.

7.5 -Nao serao aceitos documentos apresentados atraves de fax.

7.6 - Os Anexos III, IV, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV (fornecido modelo pelo
Municipio) deverao ser entreques fora dos envelopes de documentacao na data e
hora da abertura dos envelopes.

7.7- Os Anexos VII, VIII e IX (fornecido modelo pelo Municipio) deverao ser
entreques dentro do envelope de habilitacao (B).

7.8- O Anexo II (fornecido modelo pelo Municipio). devera ser entregue
dentro do envelope de proposta de precos (A).

VIII - DA FORMULAQAO DOS LANCES

8.1 - Os lances serao ofertados pelo VALOR POR LOTE

8.2 - Aberta a etapa competitiva (sessao publica), as licitantes poderao 
encaminhar lances exclusivamente por meio de seus representantes cadastrados.

8.3 - A Pregoeira convidara individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de 
maior prego e os demais em ordem decrescente de valor, caso nao haja lances decidindo- 
se por meio de sorteio no caso de empate de pregos.

8.4 - A licitante sorteada em primeiro lugar podera escolher a posigao na 
ordenagao de lances em relagao aos demais empatados, e assim sucessivamente ate a 
definigao completa da ordem de lances.

decrescentes,8.5 - Os lances deverao ser formulados em valores distintos 
inferiores a proposta de menor prego. V.
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8.6 - So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance 
que tenha sido anteriormente registrado.

8.7 - Em havendo mais de urn lance de igual valor, prevalecera aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.8 - A etapa de lances sera encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulagao de lances.

8.9 - A Pregoeira podera negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas a redugao do prego.

8.10 - Obietivando a celeridade do processo, o valor minimo de um lance
para o outro podera ser acordado antes do inicio dos lances entre os licitantes e a
Pregoeira.

IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - Apos o julgamento da etapa de lances, a Pregoeira efetuara o julgamento 
das propostas de pregos, que podera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido prego melhor, bem 
assim decidir sobre a sua aceitagao.

9.2 - Apos analise e aceitagao da proposta, a Pregoeira anunciara a licitante 
vencedora imediatamente apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica 
ou, quando for o caso, apos a negociagao e decisao acerca da aceitagao do valor.

9.3 - Na hipotese da proposta ou do lance de menor valor nao ser aceito, ou se 
a licitante vencedora desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeira examinara a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua 
habilitagao, na ordem de classificagao, segundo o criterio de MENOR PREQO e assim 
sucessivamente ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.4 - Ocorrendo a hipotese anterior, a Pregoeira podera ainda negociar com a 
licitante, no sentido de se obter prego melhor.

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO GERAL

10.1 - No dia, horario e locals indicados no preambulo deste edital, serao aberta 
a sessao de processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame.

10.2 - De posse da relagao das licitantes credenciadas 
divulgagao verbal dos interessados, dando inicio ao recebimento dos

Pregoeira fara a 
iveJopes_das
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Propostas de Pregos e da Documentagao. Abertos os Envelopes das Propostas de 
Pregos, sera feita a conferencia e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 
licitantes presentes.

10.3 - A Pregoeira podera, a qualquer momento e a seu criterio, suspender 
as sessoes publicas, comunicando aos licitantes, local, data e horario de 
reabertura.

10.4 - Para julgamento e classificagao das propostas, sera adotado o criterio de 
MENOR PREQO POR LOTE, observadas as exigencias estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos.

10.5 - A analise das propostas pela Pregoeira visara ao atendimento das 
condigoes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos e serao desclassificadas as 
propostas:

a) Cujo objeto nao atenda as especificagoes, prazos e condigoes fixados
no Edital;

b) Sera desclassifica a empresa que apresentar proposta maior do que o 
Termo de Referenda no Anexo I.

c) Que nao atenderem as exigencias contidas no objeto desta licitagao; as 
que contiverem opgoes de pregos alternatives; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou que se oponham a qualquer dispositive legal 
vigente;

d) Cuios os precos forem manifestamente inexequiveis; sendo que 
nesta hipotese, o pregoeiro, utilizando de sua competencia para promocao de
diligencias em caso de duvidas (com fulcro no §3° do art. 43 da Lei 8.666/93),
determinar que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

e) Que apresentarem ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes;

10.6 - Com excegao as hipoteses de desclassificagao constantes no item 10.5, 
eventuais erros de valores apresentados na proposta do licitante NAO SERAO 
ALTERADOS ou EXCLUIDOS, devendo o licitante honrar com a proposta apresentada, 
tomando como corretos os Prego Global.

pa de lances10.7 - As propostas classificadas serao selecionadas para a 
com observancia dos seguintes criterios: /
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a) Selegao da proposta de MENOR PREQO FOR LOTE e das demais com 
pregos ate 10% (dez) superior aquela;

b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) pregos na condigao definida na 
alinea anterior, serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, 
ate o maximo de 03 (tres), ja incluida a de menor prego, quaisquer que tenham sido os 
valores oferecidos.

c) No caso de empate nos pregos, serao admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do numero de licitantes.

d) Na ocorrencia de empate entre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances sera definida por meio de sorteio.

10.8 - A Pregoeira convidara individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta 
de maior prego e os demais em ordem decrescente de valor, vedada qualquer oferta de 
lance que vise ao empate.

10.9 - A cada nova rodada sera efetivada a classificagao momentanea das 
propostas, o que definira a sequencia dos lances.

10.10 - A etapa de lances sera encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulagao de lances ou quando a autoridade competente definir 
outra situagao de encerramento.

10.11 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocada pela 
Pregoeira, implicara exclusao da licitante da etapa de lances verbais e na manutengao 
do ultimo prego por ela apresentado, para efeito de ordenagao das propostas.

10.12 - Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades cabiveis.

10.13 - A Pregoeira podera negociar com a licitante excluida na forma do 
subitem 10.11, caso a licitante vencedora seja inabilitada, observada a ordem de 
classificagao.

10.14 - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagao, hipotese 
em que a Pregoeira podera negociar diretamente com a proporwifepar^que seja obtido 
melhor prego. / I

r
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10.15 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de 
acordo com o menor prepo apresentado, a Pregoeira verificara a aceitabilidade do melhor 
prego ofertado.

10.16 - A Pregoeira podera negociar com a autora da oferta de menor valor, ou 
seja, a primeira classificada, com vistas a redugao do prego.

10.17 - Apos a negociagao, se houver, a Pregoeira examinara a aceitabilidade 
do menor prego apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e 
em seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

10.18 - Considerada aceitavel a oferta de menor prego, sera aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitagao de sua autora.

10.19 - Eventuais falhas, omissoes ou outras irregularidades nos documentos 
de habilitagao, poderao ser sanadas na sessao publica de processamento do Pregao, ate 
a decisao sobre a habilitagao, mediante a verificagao efetuada por meio eletronico habil 
de informagoes.

10.20 - A verificagao sera certificada pela Pregoeira e sera anexada aos autos, 
a documentagao passive! de obtengao por meio eletronico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada.

10.26 - Constatado o atendimento dos requisites de habilitagao previstos neste 
Edital, a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado 
o objeto licitado.

10.22 - Se a licitante vencedora nao atender as exigencias habilitatorias, a 
Pregoeira examinara a oferta subsequente de menor prego, negociara com a sua autora, 
decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positive, verificara as condigoes de 
habilitagao e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma oferta aceitavel cuja autora 
atenda aos requisites de habilitagao, caso em que sera declarada vencedora.

10.23 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera 
ser iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

XI - DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAj 
DE PEQUENO PORTE E DA COMPROVAQAO DA REGULAI 
Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014)

MPRESAS 
ADE FISCAL (Lei
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11.1 - Sera assegurado, como criterio de desempate, a preferencia de 
contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

11.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte terao tratamento 
diferenciando e preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que constarem na 
firma ou denominagao social as expressoes “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 
Porte”, ou suas respectivas abreviagoes, “ME” ou “EPP”, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006.

11.3 - As empresas participantes deverao comprovar que estao enquadradas 
como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaragao de que 
atendem aos requisites do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, Anexo X, devendo 
apresentar juntamente comprovante emitido pela Receita Federal que comprove a opgao 

do Simples Nacional.

11.4 - Havendo empate, nos termos do § 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 
123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera 
convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apos 
o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, conforme § 3°, do art. 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006.

11.5 - Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) 
superiores a proposta mais bem classificada, nos termos do § 2° do art. 44 da Lei 
Complementar n° 123/2006, desde que esta nao tenha sido apresentada por outra 
microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.6 - Para efeito do exercicio do direito de preferencia das microempresas ou 
empresas de pequeno porte previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, 
proceder-se-a na forma do art. 45 do dispositive legal mencionado.

11.7- Considerada a proposta de menor prego, sera aberto o envelope contend© 
a documentagao de habilitagao da licitante que a tiver formulado, para confirmagao das 
suas condigoes habilitatorias.

11.8 - A declaragao relativa ao enquadramento da empresa como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, sera comprovada na fase de credenciamento. A nao- 
comprovagao implicara na inabilitagao da licitante, podendo ser considerada declaragao 
falsa, passive! de aplicagao das penalidades cabiveis.

11.9-0 nao atendimento do disposto no subitem 11.3 acima implicara renuncia 
ao direito de usufruir dos beneficios estabelecidos na Lei Complementar p° 123/2006, na 
presente licitagao.
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11.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar 
toda a documentapao exigida para efeito de comprovapao de sua regularidade fiscal 
(subitem 7.1.2. alineas “a” a “h”), mesmo que apresente alguma restripao, neste case 
sendo habilitadas sob condipao.

11.11 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada 
vencedora do certame e havendo alguma restripao na comprovapao de sua regularidade 
fiscal, ser-lhe-a concedido prazo de 05 (Cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo 
a criterio do LICITADOR, para a regularizapao da restripao e emissao de eventuais 
certidoes negativas ou positivas com efeitos de negativa, conforme Art. 43 § 1° da Lei 
Compiementar n° 147/2014.

11.12 - As certidoes deverao ser entregues a Comissao de Licitapao dentro do 
prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair do direito 
a contratapao da proponente e aplicapao das sanpoes previstas no Artigo 81 cumulado 
com Artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

11.13 - Apos a entrega das certidoes e analise quanto a regularidade fiscal da 
proponente, a Comissao de Licitapao decidira quanto a habilitapao final da mesma.

11.14 - Caso a proponente vencedora nao apresente os documentos exigidos 
no subitem 11.11, ou nao ocorrendo a contratapao ou a apresentapao de nova proposta 
de prepos pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serao 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se 
enquadrem na hipotese do subitem 11.5, segundo a ordem de classificapao.

11.15 - Na hipotese de nao contratapao de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da 
proposta de menor prepo originalmente vencedora do certame.

XII - IMPUGNAQAO DO ATO CONVOCATORIO

12.1 - Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a realizapao da sessao, 
qualquer interessado podera solicitar esclarecimento, requerer providencias ou impugnar 
o ato convocatorio do PREGAO, mediante requerimento fundamentado a Pregoeira, que 
cabera decidir sobre a petipao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.2 - Caso o questionamento altere o texto do Edital, que afete a documentapao 
a ser apresentada ou a formulapao da proposta, sera designada nova data para a 
realizapao da sessao, atraves dos mesmos meios de publicapao utilizados inicialmente.

12.3 - As solicitapoes de esclarecimentos, providenciasr^bem como a 
impugnapao deverao ser formulados por escrito e protocolada no setor de protocolo e

r
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deverao ser entregues para a Pregoeira ou Equipe de Apoio no enderepo mencionado no 
preambulo deste Edital em tempo habil, de forma que o quanto antes se tome 
conhecimento da manifestagao apresentada, e deverao, ainda, estar acompanhados do 
estatuto social quando o socio ou proprietario for o portador do ato, e de instrumento de 
procurapao publica, ou particular com firma reconhecida do representante legal da 
empresa, da qual constem poderes especlficos para os atos do referido tema ao 
procurador, se este for o portador do ato.

XIII - RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e 
motivadamente a intenpao de recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de tres dias 
uteis para apresentapao das razoes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a 
correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

13.2 - A ausencia de manifestapao imediata e motivada da licitante importara: a 
decadencia do direito de recurso, a adjudicapao do objeto do certame pela Pregoeira a 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo a autoridade competente para a 
homologagao.

13.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira podera reconsiderar a sua decisao ou 
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.

13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e 
homologara o procedimento.

13.5 - O recurso tera efeito suspensive e o seu acolhimento importara a 
invalidagao dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.6 - Nao serao conhecidos os pedidos de recurso, cujas petipoes tenham sido 
apresentadas fora do prazo legal.

XIV-ADJUDICAQAO E HOMOLOGAQAO

14.1 - Constatado o atendimento das exigencias fixadas no Edital, a(s) 
licitante(s) sera (ao) declarada(s) vencedora(s), a adjudicapao do objeto do presente 
certame sera viabilizada pela Pregoeira apos a finalizapao da fase recursal.

14.2 - Em caso de desatendimento as exigencias habilitatorias, a Pregoeira
Ificacao das licitantes,inabilitara a licitante e examinara as ofertas subsequentes e
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na ordem de classificagao e, assim, sucessivamente, ate a apuragao de uma que atenda 
o Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasiao em que a Pregoeira 
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego melhor.

XV - DOTAQAO ORQAMENTARIA

15.1 - As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licitagao 
correrao pelas dotagoes orgamentarias especificas, a saber:

dotaqOes
Exerdci 
o da 
despes

Conta Funcional programatica Fonte Natureza da 
despesa

Grupo da fonte
da de
despes recurso

a a
2017 3130 10.002.04.122.0401.2069 3.3.90.39.16.00 Do Exercicio0
2017 3220 3.3.90.39.16.00 Do Exercicio10.003.15.452.1501.2066 0

XVI - DA CONTRATAQAO

16.1 - Da formalizagao do contrato:

a) O contrato a ser celebrado entre o Municipio de Palmital-PR e as licitantes 
vencedoras, observadas as condigoes constantes deste Edital, tera como termo 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura ou condicionado a retirada das 
quantidades estipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da Administragao, 
mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.

b) Apos a homologagao da licitagao, o licitante vencedor sera convocado, para, 
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apos a convocagao, assinar e retirar o Contrato 
ou instrumento equivalente, adaptado a proposta vencedora.

c) Como condigao para celebragao da contratagao, a licitante adjudicataria 
devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de habilitagao.

d) Como condigao para a contratada, a licitante vencedora devera 
apresentar comprovante de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou 
fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
global estimado deste contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

e) Quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo e condigoes estabelecidds, a Pregoeira examinara as 

ofertas subsequentes e a qualificagao dos licitantes, na ordem isgificagao, e assim
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sucessivamente, ate a apura?ao de uma que atenda ao Edital, negociando diretamente 
com o proponente para que seja obtido prepo melhor.

f) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocapao para a contratapao, ficam os licitantes nao contratados liberados dos 
compromissos assumidos.

16.2 - Da Alterapao do Contrato:

a) O contrato podera ser alterado quando necessaria modificapao do valor 
contratual em decorrencia de acrescimo ou diminuipao quantitativa de seu objeto, nos 
limites permitidos pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterapoes, ou quando necessaria 
alterapao na forma de pagamento, por imposipao de circunstancias supervenientes, 
mantendo-se o valor inicial;

b) O prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir 
da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administrapao, ser 
prorrogado por penodos sucessivos, limitado a sua durapao a 60 (sessenta) 
meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condipoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries no fornecimento 
dos materiais, objeto deste processo licitatorio em ate 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial;

16.3 - Das Obrigapoes e responsabilidades:

a) A CONTRATADA A prestapao dos servipos devera ser de primeira 
qualidade, e devera ser iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento 
e consequente solicitapao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, 
serem executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestapao dos 
servipos sera fracionada e de acordo com as requisipoes emitidas pelas Secretarias 
responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

b) A CONTRATANTE se obriga a prestar todas as informapoes 
necessarias a CONTRATADA para a perfeita execupao do contrato e seus anexos;

16.4 - Da inexecupao e da rescisao do contrato:

a) A inexecupao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as 
consequencias contratuais e as previstas em lei. Constituem motives para rescisao do 

contrato:
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I - O nao cumprimento, ou cumprimento irregular de clausulas contratuais;

II - A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao da 
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a 
fusao, cisao ou incorporagao, que afete a boa execugao deste;

III - O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus 
superiores;

IV - Cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas na forma
do presente contrato;

V - A decretagao de falencia, o pedido de concordata ou instauragao de 
insolvencia civil da empresa licitante ou de seus socios-diretores;

VI - A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

VII - A alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da 
empresa que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

VIII - O protesto de titulos ou a emissao de cheques sem a suficiente 
provisao, que caracterizem a insolvencia da CONTRATADA;

IX - Razoes de interesse do servigo publico;

X - A supressao por parte da CONTRATANTE nas compras acarretando 
modificagao do valor inicial do contrato, alem do limite permitido neste Edital;

XI - A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbagao da ordem interna ou publica;

XII - A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente 
comprovada impeditiva de execugao do contrato.

XIII - Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do contrato.

XIV - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 (trinta) 
dias apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quern de direito e prova de regularidade relativa a Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGJS^ 
situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituido^or lei.

lemonstrando
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XVII - DAS PENALIDADES

17.1 - Pela inexecugao total ou parcial do Contrato a Administragao podera, 
garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penas de natureza civil, compensatorias 
das perdas e danos sofridas pela Administragao, conforme Lei Federal n. 8.666/93 e suas 
alteragoes, nos seguintes termos:

Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato 
pelo descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigagoes 
impostas ao mesmo;

a)

Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do 
contrato pela inexecugao total do mesmo, podendo ser acumulada com suspensao 
temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao, 
pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

b)

XVIII - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

18.1 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitagao da Central de Controle, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

18.2-0 objeto da presente licitagao sera recebido:

a) provisoriamente para efeito de posterior verificagao de sua conformidade
com a especificagao;

b) definitivamente, apos a verificagao da qualidade e quantidade dos
mesmos;

c) sera rejeitado no recebimento, o objeto fornecido com especificagoes 
diferentes das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo 
a sua substituigao ocorrer na forma e prazos definidos no item 18.4 abaixo.

18.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante podera:

minando suaa) se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo 
substituigao ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das penabdades cabiveis;
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b) na hipotese de substituigao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicagao da Administragao, no prazo maximo de 02 (Dois) dias, 
contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;

XIX - PAGAMENTO

19.1 - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 (trinta) 
dias, apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quern de direito e prova de regularidade relativa a Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando 
situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

Havendo erro na fatura/nota fiscal/recibo, ou outra circunstancia 
desabonadora a mesma ficara pendente e o pagamento sustado, ate que adjudicataria 
promova as medidas saneadoras necessarias.

19.2

19.3-0 pagamento nao realizado dentro do prazo, motivado pela empresa a 
ser contratada, nao sera gerador de direito a reajustamento de pregos ou a atualizagao 
monetaria.

XX - SANQOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de 
acordo com o item 07 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.

20.2 - 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 prejulzo das multas previstas neste 
Edital, alem de outras cominagoes legais, nos termos do Art. 7°, “caput", da Lei n° 
10.520/2002.

XXI - DA FRAUDE E DA CORRUPgAO

teve~dbservar e fazer 
ubfcontratagao, o mais

21.1 - Os licitantes devem observar e o contratad 
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitio

rr
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execu?ao do contrato e todos os documentos e registros relacionados a licitagao e a 
execugao do contrato.

XXII - DISPOSIQOES GERAIS

22.1 - As normas disciplinadoras desta licitagao serao interpretadas em favor da 
ampliagao da disputa entre os interessados, respeitada a igualdade de oportunidade entre 
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse da Administragao, a finalidade e 
a seguranga da aquisigao pretendida.

22.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitagao, que nao foram 
anexados ao processo das demais licitantes que apresentaram propostas, ficarao a 
disposigao das mesmas no maximo 15 (quinze) dias no enderego do preambulo deste 
Edital, apos a conclusao e arquivo deste certame. Apos este prazo, os mesmos serao 
abrasados sumariamente.

22.3 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farao parte integrante da contratagao, independentemente de transcrigao.

O proponente ao participar da presente operagao, expressa 
automaticamente concordancia aos termos deste Edital.

22.4

22.5 - E facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagao:

a) a promogao de diligencia a esclarecer ou complementar a instrugao do 
Processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar 
no ato da sessao publica;

b) revelar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, 
para fins de habilitagao e classificagao do proponente, desde que sejam irrelevantes, nao 
ficaram o entendimento da proposta e o ato nao acarrete violagao aos principios basicos 
da licitagao;

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 
necessarios ao entendimento de suas propostas.

22.6 - Pica assegurado ao Municipio de PALMITAL o direito de, no interesse da 
Administragao, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao, 
dando ciencia aos participantes, na forma da legislagao vigente.

motivadas a22.7 - No caso da sessao do Pregao, em situagao excepcioj 
ser suspensa antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, ^dvidamente rubricados

/
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no fechamento, ficarao sob a guarda da Pregoeira e serao exibidos, ainda fechados de 
forma indevassavel e com as rubricas, aos participantes, na sessao marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos.

22.8 - O proponente e responsavel pela fidelidade e iegitimidade das 
informagoes e ou documentos apresentados em qualquerfase da licitagao.

22.9 - Apos apresentagao da proposta, nao cabe desistencia da mesma, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

22.10 - Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com 
decretagao de feriado ou outro fato superveniente de carater publico que impega a 
realizagao de qualquer procedimento na data marcada, este sera automaticamente 
prorrogado ate o primeiro dia util subsequente no mesmo horario e local anteriormente 
estabelecidos, desde que nao haja comunicagao da Pregoeira em contrario.

22.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, em ambos os casos, so se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Municipio de PALMITAL-PR.

22.12 - Como condigao para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor 
devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de habilitagao, bem como 
assim para o recebimento dos pagamentos relatives aos materiais fornecidos e aceitos 
em toda a vigencia da contratagao.

22.13 - Para as demais condigoes de contratagao observar-se-ao as disposigoes 
constantes na Minuta do Contrato (Anexo XIV).

22.14 - Os casos omissos no presente Edital serao resolvidos pela Pregoeira 
com base na legislagao vigente.

22.15 - A copia completa deste Edital de Pregao Presencial sera distribuida aos 
interessados, na forma da lei. Quaisquer informagoes e esclarecimentos relatives a 
presente licitagao e as condigoes para atendimento das obrigagoes necessarias ao 
cumprimento de seu objeto, somente serao prestados quando, solicitados formalmente a 
Pregoeira, site a Rua Moises Lupion n° 1001, Centro - CEP: 85.270-000 - FONE/FAX: 
(42) 3657-1222, de segunda a sexta-feira nos horarios das 8:00 as 11:30 boras e das 
13:00 as 17:30 boras, e atraves do enderego eletronico www.palmital.pr.qov.br.

XXIII - DOS ANEXOS

23.2 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

http://www.palmital.pr.qov.br
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS
ANEXO III - DECLARAgAO (Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n° 10.520/02)
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO
ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO VI - MODELO DE PROCURAQAO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
DE HABILITAQAO
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO 
ANEXO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 
PROPOSTA DE PREQOS

MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 
DOCUMENTAQAO
ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS.

MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAOIX

XII

Prefeitura Municipal dePalmital-PR, 01/12/2017

V/VALOENEI DE SQljZA , /

Vrepeito municipal
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
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PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

LOTE: 1 - Lote 001
Pre?o
maximo

Prego
maximo total

Nome do 
produto/servi?o

Quantidade UnidadeItem Cddigo
do
produto/s
ervipo __

21,50 89.999,00CONTRATACAO DE 
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA 
O FORNECIMENTO 
DE MAO DEOBRADE 
PEDREIRO PARA 
SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE 
DIVERSAS 
SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE 
PALMITAL- PR, 
DURANTE O ANO DE 
2018.

HR10974 4.186,001

R$ 89.999,00TOTAL

R$ 89.999,00 (Oitenta e Move Mil, Novecentos e Noventa e Move Reals)
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciagao desta Comissao de Licitagao a nossa 
proposta de pregos relativa ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas 
condigoes fixadas neste Edital - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL, conforms segue:

Descrigao do objeto, conforms relagao do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: 
item, unidade, quantidade, descrigao, MARCA, prego unitario, bem como prego total 
(COM NO MAXIMO DUAS CASAS APOS A VIRGULA).

• O prazo de execugao do objeto e 12 (doze) meses, se houver interesse de ambas 
as partes este Contrato podera ser prorrogado por igual ou superior perlodo mediants 
termo aditivo ao contrato.

• Prazo minimo da validade da proposta de pregos e de 60 (sessenta) dias, que 
sera contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se- 
a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.

• O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto e da nota
fiscal.

• A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequents solicitagao da 
Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas na sede da 
licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada e de 
acordo com as requisigdes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por 
autoridade competente.

Declare ainda estar de acordo e ciente com todas as exigencias estipulada em
Edital.

de, em

Atenciosamente

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAQAO
(Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n° 10.520/02)

A empresa
sediada na Rua/Avenida n°

inscrita no CNPJ/MF sob 0 n°
na cidade de

todos os requisites exigidos no Edital de Pregao n° 97/2017, objeto do Procedimento 
Licitatorio N° 157/2017, para a habilitagao, quanto as condigoes de qualificagao juridica, 
tecnica, economico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente 
que a falta de atendimento a qualquer exigencia para habilitagao constante do Edital 
ensejara aplicagao de penalidades a declarante.

DECLARA que possui

(Local) de de 2017.

Nome e assinatura do representante legal - carimbo e CNPJ/MF da Empresa
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAQAO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF n° (n° do 
CNPJ), sediada em (enderego completo), por intermedio de seu representante legal o (a) 
Sr(a). (nome do representante), portador (a), da Carteira de Identidade n° (n° da Cl) e do 
CPF n° (n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que:

• Que esta ciente e concorda com o disposto em Edital;
• Que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, 

em qualquer de suas esferas;
• Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 

informagoes e condigoes locals para o cumprimento das obrigagoes objeto da 
licitagao.

deem

(Nome e assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo de 
CNPJ/MF em papel timbrado da empresa)
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

Pelo presente instrumento Sr.(a)
________ , portador(a) do
inscrito no CPF/MF sob o n°

empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

cidade de_____________,

credenciamos o(a)

Cedula de Identidade n°
darepresentantecomo

__________________, sito a Rua
para participar da licitagao acima referenciada, instaurada pelo Municlpio de PALMITAL - 
Parana, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em seu nome, bem como para formular ofertas e lances de pregos, assinar 
documentos, manifestar-se em nome da empresa, requerer vista de documentos e 
propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo 
daremos porfirme e valioso.

(Local) de de 2017.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

LOGOTIPO DA EMPRESA

PROCURAgAO

Pelo presente instrumento particular de procurapao e pela melhor forma de direito, a
Rua

devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n°
sedeEMPRESA com na

__________ , n°
representada, neste ato, por seu socio-gerente (ou gerente) Sr. 
________ , brasileiro, estado civil, profissao, residente e domiciliado

cidade representante 
estado civil, profissao, portador da cedula de

a quern sao 
____ /2017,

constituinesta oseunomeia e
Sr.

e do CPF/MF, sob n°identidade, RG n°
conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregao n° 
instaurado pela Prefeitura Municipal, em especial para firmar declarapoes e atas, formular 
lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposipao e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

de 2017.(Local e data) de

Nome do Responsavel Legal 
Outorgante

OBS: Devera estar com reconhecimento de firma da assinatura do responsavel legal.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
DE HABILITAQAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n° 
representado por ____

(enderego completo), neste ato 
__________ (estado civil),

____________(profissao), portador da Cedula de Identidade R.G. n°
inscrito no CPF/MF sob n° residente e domiciliado na
____________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame licitatorio, modalidade 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
supervenientes.

de 2017.de

(nome completo do representante da empresa, n° da C.l. e assinatura)

OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com 
a assinatura do seu representante.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

MODELO DE DECLARAQAO 
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

Ref.: Pregao Presencial n° /
_______ , inscrito no
por intermedio de seu
_____ , portador(a) da

e inscrito no CPF n°
__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666, de 26 de Agosto de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
nao emprega menor de dezesseis anos.
*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( )

CNPJ/MF sob o n° ________
representante legal o(a) Sr(a). 
Carteira de Identidade R.G. n°

(local e data)

(representante legal)

OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com 
a assinatura do seu representante.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (Identificagao 
completa da licitante ou do Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item VI, 
o, do Edital PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal 
Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participardo Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 quanto a participar ou nao da referida 
licitagao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatbrio N° 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 antes 
da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrants da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem plenos poderes e informagbes para 
firma-la.

., em___de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagao, com identificagao completa)
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ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAgAO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatario da presente, o senhor
legalmente constituido da proponente____________
a mesma esta estabelecida sob o regime legal de 
empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento 
patrio, podendo usufruir os beneflcios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, sendo que:

______________, representante
, declara sob as penas da Lei, que
__________ (microempresa ou

a) a receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto nos 
incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 
2006;

b) nao tern nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3°, da mesma lei 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

de 2017.de

(nome e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL -
PROPOSTA DE PREQOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

inscrita no CNPJ/MF sob o n°..................... ,
................. , com plenos poderes para decidir

sobre assuntos relatives ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob as penas impostas 
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, com 
alteragoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao 
pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao que julgou as propostas de pregos 
dos proponentes credenciados no presente procedimento licitatorio, renunciando assim, 
expressamente ao direito de recurso e ao prazo respective, e concordando em 
consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, passando assim a fase de 
abertura dos envelopes de documentos dos respectivos proponentes.

O representante da empresa 
situada no enderego.............. Sr.

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal
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ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL -
DOCUMENTAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

inscrita no CNPJ/MF sob o n°......................
..................com plenos poderes para decidir

sobre assuntos relatives ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob as penas impostas 
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, com 
alteragoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao 
pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao que julgou os documentos de 
licitagao no presente procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao 
direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequencia, com o curso 
do procedimento licitatorio, passando assim a fase de lavratura da respectiva ata.

O representante da empresa 
situada no enderego............. Sr.

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal
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ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2017

CONTRATO PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, 
DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO 
DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A 
EMPRESA__________________________ .

Pelo presente instrumento, o 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 Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, 
representado pelo Prefeito Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, 
portador do RG SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n°, domiciliado na Rua xxxxx, 
Palmital-PR denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
_____________________________ , pessoa juridica de direito privado com enderego a
_________________________ , inscrita no CNPJ/MF sob n°.____________________ ,
neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) 
_______________________ , portador do RG n° e inscrito no

denominada CONTRATADA, 
acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitagao, 
modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR LOTE, nos termos

CPF/MF sob o n°

da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condigoes 
do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de / / e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
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O presente Contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, 
DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO 
DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR com entrega unica, 
destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital - 
Parana, nas quantidades e especificagoes, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital 
Modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 parte integrante deste, independente de 
transcrigao, conforme segue:

(Relagao dos itens vencedores)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO 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.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 e 
seus Anexos, Proposta de Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam.

Apos a assinatura deste Contrato, toda comunicagao entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita atraves de correspondencia devidamente 
protocolada.

§ 3°

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do PREGAO PRESENCIAL N° 
97/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital- 
Pr, no sitio do Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Jornal Correio do 
Cidadao, constante do Procedimento Licitatorio N° 157/2017, bem assim aos termos da 
proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprirtodas as 
obrigagoes ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
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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 PRESENCIAL N° 97/2017 e as clausulas 

expressas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Paragrafo Unico - Constituem obrigapoes da CONTRATADA, alem das demais 

previstas neste Contrato:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administragao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual ocorrera no ato da 
entrega e no local de recebimento;

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiencia 
e capacitapao, 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 execupao do presente contrato;

V - Cumprir todas as especificapoes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017 que deu origem ao presente instrumento.

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

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

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigapoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste
Contrato:

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

I

II - Fornecer e colocar a disposipao da CONTRATADA todos os elementos e 
informapoes que se fizerem necessarios a execupao da contratapao;
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Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratagao;

III

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 causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da 
contratagao em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

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 quern de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 

solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas 
na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada 
e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.

iniciada

II - O ato de recebimento dos servigos licitados, nao importa em sua aceitagao. 
A criterio da Central de controle, o objeto fornecido sera submetido a verificagao. Cabe 
ao fornecedor a devida corregao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) boras, do servigos 
prestados que vier a ser recusado por nao se enquadrar nas especificagoes estipuladas, 
apresentar dano geral, identificado no periodo de verificagao;

III - 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.
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IV - Os servi?os a serem fornecidos devem ser de ‘‘1a Qualidade” 
compreendendo-se por esta expressao o melhor tipo de servigos a ser fornecido.

V - Os servigos 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 ajuste em todos os termos e condigoes.

§ 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 Central de
controle.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

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

dotaqOes
Grupo da fonteExerclci 

o da 
despes

Conta Funcional programatica Natureza da 
despesa

Fonte
da de
despes recurso

a a
Do Exercicio4.4.90.52.34.002017 2800 09.002.08.244.0801.2062 934
Do Exercicio4.4.90.52.42.002017 2800 09.002.08.244.0801.2062 934
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CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$. (

II - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente 
apos o fornecimento do objeto licitado, mediante 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 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data 
da sua assinatura, podendo, por interesse da Administragao, mediante termo 
aditivo, ser prorrogado por periodos sucessivos, limitado a sua duragao a 60 
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, salvas as 
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderao 
ultrapassar o limite indicado, nos termos do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do contrato.

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.
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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;

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

c) Declaragao 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
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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 sera entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

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 licitagao, 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 agao 

de servidor publico no processo de licitagao ou na execugao de 

contrato;

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

objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de 

contrato;

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

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 

representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabelecer 

pregos em niveis artificials e nao-competitivos;

d) "pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta 

ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar 

sua participagao em urn 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)
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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 momento, 

constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de urn 

agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao urn 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 execugao do contrato e todos os documentos, contas e 

registros relacionados a licitagao e a execugao do contrato.”

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido pelos motivos 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 sera cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 
CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no 
presente contrato.
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§ 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 
condipoes, prazos e especificapoes deste instrumento editalicio.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA 
ADMINISTRAQAO

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

0(A) CONTRATADO(A) reconhece desde ja os direitos da Administrapao 
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 - NOVAQAO

A nao utilizapao, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
Contrato e na Lei em geral e nao aplicapao de quaisquer sanpoes neles previstas nao 
importa em novapao a seus termos, nao devendo, portanto, ser interpretada como 
renuncia ou desistencia de aplicapao ou de apoes futuras sendo que todos os recursos 
postos a disposipao do CONTRATANTE serao considerados como cumulativos e nao 
alternatives, inclusive em relapao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES

O presente Contrato podera ser alterado para ajuste de condipoes 
supervenientes que impliquem em modificapoes nos casos previstos nos Diplomas Legais 
pertinentes a materia.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA

A ccontratada devera apresentar comprovante de garantia, podendo optar 
por caupao em dinheiro ou fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global deste contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogagao.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017, mediante parecer exarado pela Procuradoria Juridica de 
Palmital - Parana e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

Pica 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 em 03 (tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga 
das testemunhas abaixo.

de 2017.dePalmital-PR

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Contratante

Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:
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ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

EMPRESA:_
CNPJ/MF:__
ENDEREQO:
CIDADE:__
E-MAIL:___
FONE: (____

CEP:ESTADO:

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, - 
TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. Obtivemos, 
nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitapao supramencionada 
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e 
concordo com as condigoes mencionadas no referido Edital e anexos.

Visando a comunicapao futura entre esta entidade e a sua empresa, solicitamos 
a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de 
Licitapao por meio de fax (42) 3657-1222 ou ser entregue diretamente ao Departamento 
de Licitapoes desta Prefeitura Municipal.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal a responsabilidade de 
comunicapao de eventuais esclarecimentos e retificapoes ocorridas no instrumento 
convocatorio, bem como de quaisquer informapoes adicionais, nao cabendo 
posteriormente qualquer reclamagao.

de 2017.Local: de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E CARIMBO DA EMPRESA
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MODELO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

DECLARAgAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu

(nome complete pessoa flsica), carteira de identidade n°
expedida pela__
legal da Empresa

e CPF n° Representante

(nome completo da pessoa juridica), inscrita no CNPJ sob o n°_____________,
DECLARO, para todos os efeitos legais, assumindo todas as consequencias civis, penais 
e administrativas sobre eventual falsidade do que for declarado que, NAP, sou conjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ate o terceiro grau, de 
qualquer componente da Comissao de Licitacao, seja da Pregoeira e/ou servidor da 
equipe de apoio.

Por ser essa a expressao da verdade, firmo a presente.

Palmital dede

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°157/2017

ERRATA

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA HABILITAQAO
Fica suprimido da condigao de habilitagao das empresa para Participagao do 
certame licitatorio conforme descrito na letra (C) do Item 7.1.4, conforme descrito 
abaixo:

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

garantia,c) a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de 
podendo optar por caugao em dinheiro ou fianga bancaria, seguro garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado deste 
contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

Fica alterado as condigoes da contrata?ao da formaliza^ao do contrato:

XVI- DA CONTRATAQAO

16.1- da formalizagao do contrato:

a) O contrato a ser celebrado entre o Municipio de Palmital-PR e as 
licitantes vencedoras, observadas as condigoes constantes deste Edital, tera como 
termo 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura ou condicionado a 
retirada das quantidades estipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da 
Administragao, mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos perlodos.

b) Apos a homologagao da licitagao, o licitante vencedor sera convocado, 
para, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apos a convocagao, assinar e retirar o 
Contrato ou instrumento equivalente, adaptado a proposta vencedora.

c) Como condigao para celebragao da contratagao, a licitante 
adjudicataria devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de 
habilitagao.



000120
d) como condigao para a contratagao a licitante vencedora devera 

apresentar o comprovante de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro 
ou fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global estimado deste contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogagao.

e) Quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar 
ou retirar o instrumento equivalent© no prazo e condigoes estabelecidos, a Pregoeira 
examinara as ofertas subsequentes e a qualificagao dos licitantes, na ordem de 
classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma que atenda ao Edital, 
negociando diretamente com o proponent© para que seja obtido prego melhor.

f) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocagao para a contratagao, ficam os licitantes nao contratados liberados dos 
compromissos assumidos.

Palmital 01 de Dezembro de 2017

Moreira.Noemi de
Pre<
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRO *

CNPJ ^£680025/0001 *82

?■•v>:

REPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO

Pregao Presencial n° 097/2017 

Procedimento Licitatorio n° 157/2017

O Municipio de Palmital-PR, Estado do Parana com fundamento na Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragoes posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicaveis a especie, comunica que realizara licitagao conforme as seguintes 
especificagoes:

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS 
CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, (CONFORME O ANEXO)

NOVA DATA DE ABERTURA: 18 de Dezembro de 2017 as 14:00 boras

PROTOCOLO: 13:30 (Treze Horas E Trinta Minuto)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego por Lote.

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 89.999,00 (Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove 
Reals).

INFORMAgOES: O Edital e anexos estao disponlveis no site www.palmital.pr.qov.br, tambem 
podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito a Rua Moises Lupion 
n° 1001 - Centro, em Palmital - Parana, Fone: (42) 3657-1222, de segunda a sexta-feira, no 
horario de expediente.

Palmital-PR, 01 de Dezembro de 2017.

^LjpENEI DE 30UZ, 
Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.qov.br
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c) Como condicao para celebragao da conlfalagao: a lidtante 
adjudicataria devera se encontrar nas mesmas condipoes requeridas na fase de 
habilitagao.

V PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUITJ
*. : PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR d) como condigao para a contratagao a licitante vencedora 

devera apresentar o comprovante de garantia, podendo optar por caugao em 
dinheiro ou fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global estimado deste contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogagao.

T# •v\

( REPUBLICACAO AVISO DELIC
Pregao Presencial n° 096/2017PREGAO PRESENCIAL N0 97/2017

Procedimento Licitatorio n0156/20PROCEDIMENTO LICITATORIO N°157/2017 e) Quando o convocado nao assinar o termo de conlrato ou nao aceitar 
ou retirar o mstrumento equivalente no prazo e condigdes eslabeleddos, a Pregoeira 
examinara as oferias subsequentes e a qualificagao dos iralanies. na ordem de 
dassificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma que atenda ao Edital, 
negodando diretamente com o proponente para que seja obte prego melhor.

0 Municipio de Palmitai-PR. Estaflo do Parana com fundame! 
de 17 de julho de 2002, ap!icando-se subsidianamente, no que 
Lei Federal n5 8.666, de 21 de junto de 1S93. com alteragoes 
regulamentares aplicaveis a especie. comunica que rea 
segumtes especificagdes:

ERRATA

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA HABILITACAO 
Flea suprimido da condigao de habilitagao das empresa para Participagao do 
certame licitatorio conforme descrito na letra (C) do Item 7.1.4, conforme 
descrito abaixo:

f) Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entiega das propostas, sem 
convocagao para a contratagao, ficam os licitantes nao contratados liberados dos 
compromissos assumidos.

OBJETO CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZAC 
DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA DE 
MUNICIPIO DE PALMITAL • PR, DURANTE O ANO DE 20

7.1.4 - Qualificagao Economico-Financeira:

c) a contratada dovera apresentar comprovante de prestagao de garantia, 
podendo optar por caugfio om dinheiro ou fianga bancSria, seguro garantia 
correspondonte a 5% (cinco por cento) do valor global estimado deste 
contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagSo.

Palmital 01 de Dezembro de 2017 NOVA DATA DE ABERTURA: 18 de Dezembro de 2017 as

PROTOCOLO: 08:30 (Oito Boras E Trinta Mmuto)
Fica aherado as condigdes da contratagao da formalizagao do contrato:

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco por Lote.

VALOR TOTAL DO LOTE : RS 227.673,60 (Duzentos ( 
Setenta e Tres Reals e Sessenta Centavos).

XVI- DA CONTRATAQAO

16.1- da formalizagao do contrato: Noemi de Lima Moreira 
Pregoeira

a) O contrato a ser celebrado entre o Municipio de Palmilal-PR e as 
liatantes vencedoras, observadas as condigdes constantes deste Edital. tera como 
lermo 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura ou condidonado a. 
relirada das quantidades eslipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da 
Adminislragao, mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
periodos.

INFORMAQOES: 0 Edital e anexos estao disponivei 
tambem podendo ser retirados na sede da Prefeitura l 
Moises Lupion n° 1001 - Centro, em Palmital - Parato, F 
sexta-feira, no horario de expediente.

Pal

b) Apds a homologagao da lidtagao, o licitante vencedor sera 
convocado, para, no prazo mAximo de 05 (cinco) dias uteis apos a convocagao. 
assinar e retirar o Contrato ou instrumento equivalente. adaptado a proposta VALDENEI DE SOU2 

Prefolto Municipal
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a; C conlraio a ser celebracfo 

liatanles vencedoras. observadas as
| VALOR TOTAL DO LOTENoemi de Lima Moreira
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enfre o Municipio de Pgimifal-PR 
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wl PREFEiTURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR PREFEiTURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • P*
CMTU&UW-C cur •v;ik^=:i ::

GESTAO 2017-2020 GESTAO 2017-2020&

PROCED1MENTO DE LICUACAO N° 16512017REPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO HOMOLOGAQAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 047;2017Pregao Presencial n° 097/2017 

Procedimento Licitatorio n° 157/2017 DISPENSA DE LICITAQAO N° 165/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 047/2017OBJETO: AQUISIQAO DA TURBINA PARA A PA CARREGADEIRA CASE W20, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL (PR)O Municipio de Palmital-PR. Estado do Parana com fundamenio na Lei Federa' r 10 520, 

de 17 de julho de 2002. aplicando-se subsidianamenle, no que couberem, as disoosicoes da 
Lei Federal nc 8,666, de 21 de junho de 1993, com alteracoes posienores, e demais normas 
recuiamentares aplicaveis a espede, comunica que realizara licrlacao con'orme as 
segumlesespecificacbes.

VALOR TOTAL: RS 2.000.00 (Dois ml reals).
OBJETO: AQUISIQAO DA TURBINA PARA A PA CARREGADEIRA CASE 1 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNK 
TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL (PR)

PRAZODE VIGENCIA: 31/12/2017

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresenlapSo oas respeciivas Notas 
Fiscais. Com fundamenio nas informapoes consranres no Ofiao oa Secrelaria I 

Transpenes, ante as justificativas que se embasam nc An 2-. Incso II. da L 
8.666/93. o Preleito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de lidti 
contratapao supra supramencionada, lendo como contrafada a Empresa CO 
CONTRATADO:J.C. HINZ S CIA LTDA CNPJ/MF: 05.164.214/0001-17. par; 
da preseme dispensa levou-se em conta a necessidade de publiddade e tram 
ales admmistralivos. visanoo o aterdimento ao interesse publico

OBJETO CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
OF. MAO DE OBRA Dfc PLDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRET ARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR. DURANTE O ANO DE 2018, NAS 
CONDICOESIIXADAS NESTE EDUAL F SEWS ANEXOS, (CONFORME O ANEXO)

CONTRATADOT.C. HINZ & CIA LTDA

CNPJ/MF: 05.164.214/0001-17
NOVA DATA DL ABI REURA: Ifldd OernmOtodn 2017 A‘> 14 00 tv ms

PROTOCOLO: Id 30 (Em/n Horav L Tunis Mould)
DOTACAO ORQAMENTARIA:

CRITtRIO DE JULGAMENTO: MowPropo pot loin

VALOR TOTAL DO LOTT: R$ 89.999,00 (Oitenta e Novo Mil, Novocentos o Novonta o Novo 
Reals).

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES: 06.002.2678226012029.3390.30.00.00

Edifldo da Prefeilura Municipal de Palmilal, 01 de Dezembro de 2017.

INFORMAQOES: O Edital e anexos estao disponiveis no site w-.vw.Dalmital.Dr.QOv.br, 
tambem podendo ser retirados na sede da Prefeilura Municipal de Palmilal, sito d Rua 
Moises Lupion n° 1001 - Centro, em Palmilal - Parana, Tone: (42) 3657-1222, de segunda a 
sexta-feira, no horario de expediente.

JUSTIFICATIVA: O presente procedimenlo de dispensa tern fundamenio no artigo 24, indso 
II, da Lei n. 8666/93, em razSo de baixo valor, nos termos do Ofido da Secrelaria 
responsavel, bem como parecer jurldico, que embasam esse processo.

Palmilal-PR, 01 de Dezembro^ 2017.
Palmital-PR, 01 de Dezembro de 2017.

VALDENEI DE SOUZA
i

PREFEITO MUNICIPAL
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Voltar

Editar processo licitatorio
Informafdes Gerais------------------

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALM UAL

Os campos AnofN° e Modaiidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2017

N° licitagao/dispensa 97 
/inexigibilidade* 

Modaiidade* Pregao

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito

A licitagao utiliza estes recursos?

Numero edital/processo* 157

Descrigao do Objeto* CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 FORNECIMENTO DE MAO 
DE OBRA DE PEDREIR0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMUAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 2018.

Forma de Avaligao Menor Prego 
Dotagao Orgamentaria* 1000204122040120693390390000

Prego maximo/Referencia de prego - 89.999,00
R$*

Data de Langamento do Edital 20/11/2017 

Data Abertura das Propostas 11/12/2017

NOVA Data Abertura das Propostas 18/12/2017

Data de Cancelamento da Licitagao

Conflrmar

CPF: 77864476953 (Logout)

01/12/2017 16:241 de 1

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/EditarProces
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PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

PARECER N° 556/2017 - LIC (MINUTA DO EDITAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITACAO

REF.: AQUISigAO DE FRALDAS 
DESCARTAVEIS INFANTIS,
MATERIAIS DE FARMACIA E 
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 
PARA UTILIZAgAO DOS CMEIS DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL 
DURANTE O ANO DE 2017.

Em atendimento a requisigao da Comissao de Licitagao, atraves do Oficio n° 

110/2017 - LIC, esta Procuradoria Juridica, com fulcro no art. 38, Paragrafo 

Unico da Lei 8.666/1993, passa a analisar a regularidade tecnica das pegas que 

compoe o procedimento licitatorio em tela.

No que tange ao Edital de PREGAO PRESENCIAL n° 097/2017, terrrse que o 

instrumento elaborado pela D. Comissao de Licitagao atende perfeitamente os 

requisites da Lei 8.666/1993, com suas alteragoes posteriores.

Outrossim, a minuta do contrato elaborado pelo mesmo orgao tambem preenche 

os requisites necessaries para o fiel cumprimento do objeto, pelo que da analise 

dos documentos que dos autos constam ate o presente momento, esta 

Procuradoria Juridica opina pela total regularidade do presente procedimento.

Por derradeiro, esta Procuradoria Juridica apresenta sua satisfagao para com a 

Comissao de Licitagao, que acatando o Parecer n° 555/2017 - LIC(INICAL), houve

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmit^J - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222 'VT-
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PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

por bem realizar a prestagao de servigos em comento, assegurando assim, a 

competitividade e a transparencia que devem nortear os procedimentos 

licitatorios em geral.

E o parecer.

Palmital, Pr., 20 de Novembn e 2017.

rw

DANtLg AMORIM SCHREINER 

PROCURADOR JURIDICO 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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R. MOREIRA MARTINS -ME 

CNPJ n5 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basi'lio de Oliveira, 498, centro 

PALMITAL- PARANA

ENVELOPE B "DOCUMENTOS DE HABILITA^AO"(

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Protocolo N° I ^.O.TL

EmJ.i
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR 

PROCEDIMENTO LICITATORIO Ng 157/2017 

PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017
Qc|_ -h

.‘Vttt0 VA-
AssYn AT U R/»r ‘

.TEdrAr...

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE 

OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ 

PARTE INTEGRANTS DO EDITAL.
(

Empresa: R MOREIRA MARTINS - ME

. 10^ n-7c/nnni.n5z'' rv I n I
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R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n5 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N2 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N2 157/2017

DECLARAQAO

(Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei 10.520/02)

A empresa, R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n? 27.197.076/0001-05, sediada na Rua 
Jose Basilio de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR. DECLARA que possui todos os requisites 
exigidos no Edital de Pregao n^ 97/2017, objeto do Procedimento Licitatorio n^ 157/2017, para a 
habilitagao, quanto as condigoes de qualificagao jundica, tecnica, economico-financeira e regularidade 
fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigencia para 
habilitagao constante do Edital ensejara aplicagao de penalidades a declarante.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAtL MOREIRA MARTINS
CPF: 055.601.789-77

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ ns 27.197.076/0001-0St•**

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, ng 498, 
PALMITAL-PARANA

„. r-

i

ANEXO IV

PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017

PROCEDIMENTO UCITAlbRIO N9 157/2017

DECLARACAO

A empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n? 27.197.076/0001-05, 
sediada na Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR, por intermedio de seu 
representante legal o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Carteira de Identidade n9 9.224.254- 
4 e do CPF 055.601.789-77, DECLARA, sob as penas da Lei que:

• Que esta ciente e concorda com o disposto em Edital;

• Que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em
qualquer de suas esferas;

• Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagoes e 
condigoes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licita?ao.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME I
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05 r

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO XI

TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - PROPOSTA DE PRECOS

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO NS 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL NS 97/2015

O representante da empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001- 
05, situado no enderego Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR, Sr. RAFAEL 
MOREIRA MARTINS, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relatives ao Edital em epfgrafe, 
declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n9 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando- 
se subsidiariamente, no que couberem, as disposi?6es da Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alteragoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao pretende 
recorrer da decisao da Comissao de Licita$ao que julgou as propostas de pre$os dos proponentes 
credenciados no presente procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao direito de 
recurso e ao prazo respective, e concordando em consequencia, com o curso do procedimento 
licitatorio, passando assim a fase de abertura dos envelopes de documentos dos respectivos 
proponentes.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXOXII

TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - DOCUMENTAQAO

PROCEDIMENTO UCITAT6RIO N9 157/2017

PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017

O representante da empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n2 27.197.076/0001- 
05, situada no enderego Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centro, na cidade de Palmital- PR, Sr. RAFAEL 
MOREIRA MARTINS, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital em epigrafe, 
declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n^ 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando- 
se subsidiariamente, no que couberem, as disposi^oes da Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alteragoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao pretende 
recorrer da decisao da Comissao de Licita^ao que julgou os documentos de licita^ao no presente 
procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respective, 
e concordando em consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, passando assim a fase de 
lavratura da respectiva ata.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

/v-

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basflio de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO XIV

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

PREGAO PRESENCIAL NS 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N* 157/2017

EMPRESA: R MOREIRA MARTINS - ME____________
CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05_________________
ENDERECO: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA. CENTRO 
CIDADE: PALMITAL
E-MAIL: assesconpalmital@hotmail.com 
FONE: (42) 9910-0758________________

ESTADO: PARNA CEP: 85270-000

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 
PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL- 
PR, DURANTE O ANO DE 2018, - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Obtivemos, nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitagao supramencionada 
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e concordo com as 
condigoes mencionadas no referido Edital e anexos.

Visando a comunicagao futura entre esta entidade e a sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao setor de Licitagao por meio de fax (42) 
3657-1222 ou ser entregue diretamente ao Departamento de Licitagoes desta Prefeitura Municipal.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal a responsabilidade de comunicagao de 
eventuais esclarecimentos e retificagoes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de 
quaisquer informagoes adicionais, nao cabendo posteriormente qualquer reclamagao.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

yl/'i
1AFAEL MOREIRA MARTINS 

CPF: 055.601.789-77 
RG: 9.224.254-4

mailto:assesconpalmital@hotmail.com


R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n^ 498, 
PALMITAL- PARANA

ANEXO XV

PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 157/2017

DECLARAgAO AUSENCIA DE PARENTESCO

EU, RAFAEL MOREIRA MARTINS, carteira de identidade n9 9.224.254-4, expedida pela SSP/PR e CPF n9 
055.601.789-77, representante legal da Empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 
27.197.076/0001-05, DECLARO. para todos os efeitos legais, assumindo todas as consequencias civis, 
penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for declarado que, NAO. sou conjugue, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ate o terceiro grau, de qualquer 
componente da Comissao de Licitacao. seja da pregoeira e/ou servidor da equipe de apoio.

Por se essa a expressao da verdade, firmo a presente.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

x't'A
RAFAEL MOREIRA MARTINS 

CPF: 055.601.789-77 
RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ ns 27.197.076/0001-05

.cy-
End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, 49S, 

PALMITAL-PARANA

V

ANEXOV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N2 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 157/2017

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Cedula de 
Identidade 9.224.254-4, inscrito no CPF/MF sob o n? 055.601.789-77, como representante da 
empresa, R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, sito a Rua Jose 
Basilic de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR, para participar da licita^ao acima 
referenciada, instaurada pelo Municipio de PALMITAL-Parana, na qualidade de representante legal, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como para formular ofertas e 
lances de pre?os, assinar documentos, manifestar-se em nome da empresa, requerer vista de 
documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo 
daremos por firme e valioso.

Palmital- PR, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS
CPF: 055.601.789-77

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME r
Inscrito no CNPJ ns 27.197.076/0001-05

r .

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, 
PALMITAL- PARANA

AN EXOX

PREGAO PRESENCIAL N2 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO NS 157/2017

declaracAo DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatario da presente, o senhor RAFAEL MOREIRA MARTINS, representante 
legalmente constituido da proponente R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito no CNPJ sob o n9 
27.197.076/0001-05, situada no enderego Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centro, Palmital- PR, declara 
sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme 
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que:

a) a receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e 
II (EPP) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;

b) nao tern nenhum dos impedimentos do § 49 do art. 35, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



0 SIMPLES
r NACIONAL ' \ ^ 

i \ j

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 12/12/2017

H) Identificagao do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 27.197.076/0001-05
A opgao pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : R MOREIRA MARTINS - ME

(£ Situagao Atual

Situagao no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 27/02/2017

Situagao no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI

GD Penodos Anteriores

Opgoes pelo Simples Nacional em Penodos Anteriores: Nao Existem 

Opgoes pelo SIMEI em Penodos Anteriores: Nao Existem

® Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Nao Existem

IE Eventos Futures (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Nao Existem

IE Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Nao Existem
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^ Sccrelarla da Radonallucio c Slmpimcaclo 
rV Departamenio dc Rcglitro EmprmrUI r Integra;*® REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

Fothas I/I%

NlfU DA FiUaL ((mncKirumvna M <la nfannlt > f lull

XXX
NUMCKO DC 10ENTUICACAO Do W;0IST*0 DP. C-MPfUiSA • NIKC DA S&CC

XXX
^Om£ DO EMPRESAJIK) (ranp^to, irm thfwitium)

RAFAEL MOREIRA MARTINS
NAQOKALlUAUk tSVAUO CIVIL

BRASILEtRA SOLTF.IRO(A)
REGIME DE SCNSIkcidDc)

Masculine XXX
FiLUODElpi)

ROSALVO DE FREITAS MARTINS
Inh]

I NOELl MOREIRA
lOfcNTlOADE <mmnv) LF Crnainm*)

0JS.601.789-T7
NASOOO EM(*iaat I)

9.224.254-4 SSP PR27/02/1989
BMANCtf ADO FOR |fon<w dc nuncipKiv • M>nnu m cm d< skom)

XXX
nTOCSS-DOMICIUAIX) NA (LOGHADOURO - n* IV. Me)

RUA JOSE BASfLIO DE OLIVEIRA 498
COMFLRMEKTO UAIRROVISTRITO CODIOO DO MUNIOPIO (Uw <D juou Comcrcid)

000406-Palmital
CEF

APTOOI CENTRO 85270-000
UFMUNlClPK)

Palmlial PR
declare, sob aa penas da lei, nto estar liupcdldo de exercer ativkdadc emprtsiria, qua u»o possul outro raglitro de mpresirlo « rcqueri

A JUNTA COMERCIAL DO XXXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

CODIGO E DESCR1CAO DO ATOCODIOO E DESCR1CAO DO ATO
010 * WSCRlpAO XXX

CODIGO E DESCRigAO DO EVENTO
XXX

CODIGO E DESCR1CAO DO EVENTO
080 (I) INSCRIpAO 
NOMU kmfruarial

R MOREIRA MARTINS
.VUMOROLOGRADOURO (ni*.cv. etc)

RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA 498
comoo no MUKiorio (iiu <i« )i>a CMwicui) 
006406-Palmiul 

CORRXIO ktriRONICO (E-MAiL)

XXX

• • y.v
COMFUtMKTCTO U AIHAOIXM K11 o CEP

85270-000CENTROAPT0I
PAlSMLMICIFK)

Palmiul
ur

I PR BRASIL
VALOR DO CAPITAL-RS

30.000.00
VALOR DO CAPITAL • (pof UKntol

(rinia mil reals
Docncia *• 0«vcu

Servifos espccializadoi para construcio; Obras de urfaanizaclo - mas. pra;u e calfidas; lnsuila;6cs hidiiulicas, 
aoniiiriu e de gis; Obras de alveruria; Atividades dc limpeza t conservator

COOKiO OB ATIVIDADfc ECONOMICA
(CNAE FiK*l)

AtinWc Pnacipcl

4399199
AUvUcdclca

4213800,4322301.4399103,8129000
TKANSFLXF.N'CIA DtSEOe OU DE FILIAL DC
OUTIA ur NIRt ANTERIOR

UFDATA OB NHOdDAi ATIviUADU

21/06/2016
KUMLKO DE INSCRICAO NO CNPI

XXX

DATA AXONAIUKA ASSINATUKA DO CMPRCSAklO

21/02/2016
| FARA UCO'SXCUISIVO PA JUNTA COMERCIAL

DEFEK1DO. PUHL1QUE-SE E ARQU1VE-SE AUTENTICACAO

/ / PR 1170000701186

* Sue documenlo foi ganulo no portal Empresa Ficil ParaniPARA USO EXCU/S1VO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2017 10:44 SOB N° 41108190319 
PROTOCOLO: 171548833 DE 22/02/2017. CODIGO DE VERIFlCAipAO: 
11700776297. HIRE: 41108190319.
R MOREIRA MARTINS

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libartad Bogus 

secretAria-geral
CURITIBA, 27/02/2017 

www.«mprsa«facil.pc.gov.br

A valid*ds dssts documsnto, sa iBiprssao, flea sujsito A comprovsgAo ds sua autantleidada nos raspactivos portals.
Informando saus raspactivos codigos do varificaeio
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[RAFAFL MOREIRA MARTINS (9B0)
. . fe.

22 de levereno de 2017 • 13 51 01hPalmital _________

' “JSsS"90

rdade

**,

CERTiriCO O REGISTRO EM 27/02/2017 10:44 SOB N* 41108190319. 
PROTOCOLO: 171548833 DE 22/02/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11700776297. NIRE: 41108190319.
R MOREIRA MARTINS

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Lib«rt.*cl Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 27/02/2017 

www.•mpr«* »fsoil.pr.gov.br

A validad* dost* docuaanto, aa Impraaao, flea sujaito A comprovaefto de sua autentlcldada noa respectivos portals.
Infonaando aeus respectivos codlgos de verlflcagAo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DO PARANA

Rua Moists Lupion, 1001 - Centro - Fone: (42) 3657-1222 
CNPJ: 75.680.025/0001-82 - CEP: 85270-000 - Palmital-PR 

http://www.palmital.pr.gov.br

TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATORIO N° 157/2017/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°: 097/2017

Protocolo: 129Q6W97T2017L77755P201711231613 
Data/Hora: 23/11/2017 - 16:13h 
Proponente: R MOREIRA MARTINS - ME 
CNPJ/CPF: 27.197.076/0001-05
Enderego: RUA JOSE BASILIC DE OLIVEIRA, 498 - CENTRO
Municlpio/UF: PALMITAUPR
CEP: 85270-000
Telefone: 4236571211
E-mail: assesconpalmital@hotmail.com

O proponente acima, declara que recebeu o Edital de processo licitatorio na Modalidade PREGAO PRESENCIAL N°: 97/2017 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Parana, com data de abertura prevista para o dia 11 DE 
DEZEMBRO DE 2017 as 09:00 horas, cujo objeto e CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018,, em conformidade com a legislagao vigente, e declara 
ainda, que concorda com as condigoes do Edital.

Palmital/PR, em 23 de NOVEMBRO de 2017.

/V'
;arimbo/Assinatura do Proponente

http://www.palmital.pr.gov.br
mailto:assesconpalmital@hotmail.com
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S5 SttreUH* da Micro c Pcqnena Emprm 
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Departamento de Reglitro Empreiarial c Intrgnifio

*•
REQUERIMENTO DE EMPRESArIO

Folhaj 1/1
■AW

NIRI Da P!UaL (pr«<!xKcrutnftnK m «to prUrtnl*• fU»i)

xxx
NOMEXO D2 ICENIUX'ACaO 00 WiOlSTKO tin CWPRT^A . HIRE DA SDBtl

XXX
NOME DO EMWESAUO (cenp^io. koi Mwnttuni)

RAFAEL MOREIRA MARTINS
NACIONAUIPAUk KStAUO CIVIL

BRASILEIRA SOLTEIRCXA)
REOIMEDE BCNSlK ciudc)

XXXMaaculino
FiUlOOEOxi)

ROSALVO DE FREITAS MARTINS
ImW

I NOEU MOREIRA
IDENTtOADE (nirmrv)

9,224.254-4
OigAo •HUttor

SSP
Uf CfK(nilima»)NASO DO EM (toa <k nMomaUii)

PR 0J5.601.789-7727/02/1989
UMANCDADO PO» I Hum* it ctuKipwi, • Mmau* u a Kit waot)

XXX
DOMIOLXAIX} NA (LOOKADOL’KO -M.iv.cW

RUA JOSE BASfLIO DE OUVEIRA
NUMtao
498

CODldd DO MUN1C1F10 (Uw « mail C«n*rei»l)
006406-Palnilul

cirCOMrUMENTO

APTOOl
HAiftKOtllSTUTO

CENTRO ' i85270-000
uTMUNICBTO
PRPalmiul

dedara, fob at penis da Id, nio tatar liupedldo dt cacrctr itivldadc empresiria, quo oio pouul outro rtgiitro de einprefirloc requtrt
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX

CDOIGO E DESCR1CAO DO ATOC0D1GO E DESCR1CAO DO ATO
OW-WSCRIQAO XXX

CODIGO E DESCRigAO DO EVENTOCODIGO E DESCRjgAO DO EVENTO
080(1)INSCR1CAO xxx
NOME K-MFRESAJUAL

R MOREIRA MARTINS
NUMWOLOCRADCIURO (iumv. ck)

RUA JOSE BASILIC DE OLIVEIRA 498
CODIOO DO MUKICU'IO (ilu rb Jaiia CMtiVdN)

006406 - Palmiul 
CORIUJO fetilaoNIcd (E-MAIL)
XXX

V':y.'V'£
U AIKKUlXa TAH D CEPCOMfLKMKNTO

85270-000CENTROAPT 01
PAISMUMCIFIO Uf
BRASILPalmiul PR

VALOR DO CAPITAL • M valor do capital . {pot ukbwi

Uinta mil reals30.000,00
CODtOO DE ATlVIDADt ECONOUICA 

(CNAE HkN)
Docnsia i, 0*i«w

Servifos cspecializados para coiutrucio; Obras de urbanijuKlo - ruai. pranas e calcadas; Insulagfics hidrlulicas, 
saniiiriu e de gis, Obraa de alvenaria; Atividades dc limpeza i conscrvafio;

AlinMitPriK^l

4399199
AdrUaMSKwoliri,

4213800,4322301.4399103.8129000
TKANSPLKF.N'CIA DESEDfi OU DU PU-taL DE
OUTRA UrNIREANTCRIOa

UPDATA DC INICtO DAS ATIVIDADES NUMERO DE INSCRICAO NO CNPJ

21/06/2016 XXXX

DATA ARSINATURA ASSlNAlUKA DO CMPRLSAKIO

21/02/2016
PARA USO EXCLL'SIVO DA JUNTA COMERCIAL

AUTENT1CACAODEFER1DO. PUHL1QUE-SE E ARQU1VE-SE

/ / PR 1170000701186

* Sue documenlo fol genuio no portal Empresa Fitil PartniPARA USO EXCLUSlVO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2017 10:44 SOB H° 41108190319. 
PROTOCOLO: 171548833 DE 22/02/2011. CODIGO DE VERXFICACAO: 
11700776297. HIRE: 41108190319.
R MOREIRA MARTINS

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libnrtad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 27/02/2017 

www.njnpresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impreaso, fica aujeito a comprovagio de aua aiutenticidade nos respectivos portals.
Xnformando seus respectivos codigoa de verificagdo

http://www.njnpresafacil.pr.gov.br
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.*698662* Dot?' 'RAI-AFL MQRFIRA (980)

f6.
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Lucia:Sirve,i
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*

CERTIFICO O REGISTRO EH 27/02/2017 10:44 SOB N° 4110B190319. 
PROTOCOLO: 171548833 DE 22/02/2017. CbDIGO DE VERIFICAgAO: 
11700776297. HIRE: 41108190319.
R MOREIRA MARTINS

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Llbertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 27/02/2017 

www.«mpr«s*fscil.pr.gov.br

A validad* d«at« documunto, imprasso, fica aujaito A comprovagAo da aua autanticidada nos raspactlvos portals.
Informando saus raspactlvos cddlgos da varlflcagio



11/12/2017 Comprovante de Inscrifao e de Situate Cadastral

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Contribuinte »

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizaqao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIQAO
27.197.076/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/02/2017

NOME EMPRESARIAL
R MOREIRA MARTINS - ME

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
R M M CONSTRUCAO

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Servlpos especializados para construgao nao especificados anteriormente

CODIGO E DESCRigAO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanizagdo - mas, pranas e calgadas 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente 
43.22-3-01 - Instalagoes hidraullcas, sanitarias e de gas

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresarlo (Individual)

NUMEROLOGRADOURO
R JOSE BASILIO DE OLIVEIRA

COMPLEMENTO
APT 01498

MUNICiPIO
PALMITAL

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO85.270-000

ENDEREQO ELETRCNICO TELEFONE
(42) 3657-1211

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
27/02/2017

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL DATA DA SITUAQAO ESPECIAL********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Pagina: 1/1Emitido no dia 11/12/2017 as 14:00:28 (data e hora de Brasilia).

VoltarConsults QSA / Capital Social

Preparar Pagina 
para Impressao

A RFB agradece a sua visita. Para informagoes sobre polftica de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua pagina

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


f*24/11/2017 « V

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: R MOREIRA MARTINS - ME 
CNPJ: 27.197.076/0001-05

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 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao junto a Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 passive 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://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 09:30:22 do di<*24/11/2017 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 23/05/2018. /
Codigo de controle da certidao: 145C.BD85.97D8.D034 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.pgfn.fazenda.gov.br


fr0l44Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado

^ \

PARANA
GOVERNO DO ESTADO 

Svcrturta da Fazenda

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N°017342977-67

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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 10/04/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emilido via Internet Publica (11/12/2017 13:54:03)

http://www.fazenda.pr.gov.br
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Certidao.Nurnero, ,,,

937

;ir,'

Prefeitura Municipal de Palmital 
Setor de Tributagao

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUIOS MUNICnBHHHIIIIHlifi :, li' i

ID.ENTIFICAQAO DO REQUERENTE: 
Protocolo: Requerente: 
Finalidade: LICITACAO

CMC:
IDENTIFICAQAO DO CONTRIBUINTE; 
Alvara: 41140
CGCM: 000000000000004513

2 00004508

HBBBOBHMI

Data Abertura: 27/02/2017 
R MOREIRA MARTINS-ME

CPF/CNPJ: 27.197.076/0001-05Cadastre:
Quadra:

Inscrigao 
Lote:

Enderego: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA,
Unidade: 
Nro.: 498

CENTROComplemento: APT 01 
PALMITAL

Bairro:
Situagao: NormalCidade:

Atividade Principal: SERVIQOS ESPECIALIZADOS PI CONSTRUQAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Certificamos para os devidos fins que ate a presente data nao existem debitos 
tributaries vencidos relative ao cadastre municipal acima mencionado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar debitos constatados 
posteriormente mesmo referente ao periodo compreendido nesta Certidao.

VALIDADE CERTIDAO: 30 DIAS

. aJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR, 29 de novembro de 2017.

Rafael Andrade Almeida 
Matricula 51275

T6cnico de Controle de Tributagao



11/12/2017 https:/AA/ww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=47127345&VARUf...

IfAPRIMIR I VOLTAR

CAI\A
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao Social:
Nome Fantasia:R m m contrucao
Enderego:

27197076/0001-05 
R MOREIRA MARTINS ME

R JOSE BAS I LI 0 DE OLIVEIRA 498 APT 01 / 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 Servigo - FGTS.

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

fValidade: 24/11/2017 a 23/12/2017

Certificagao Numero: 2017112405573319209300

Informagao obtida em 11/12/2017, as 13:58:53.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=47127345&VARUf=PR&V...

http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=47127345&VARUf=PR&V
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PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: R MOREIRA MARTINS - ME
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 27.197.076/0001-05

Certidao n°: 141637957/2017 
Expedigao: 11/12/2017,^ as 13:50:00
Validade: 08/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se R MOREIRA MARTINS M Eq u e
(MATRiz E filiais), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

27.197.076/0001-05, 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.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br
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PODER JUDICIARIO DE E5TADO DO PARANA 

ESCRIVANIA DO CRIME E DO DISTRIBUTOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADt 
E DEPOSITARIO PUBLICO DA COMARCA DE PALMITAL 

ELISABETE LEAL GOLANOSKI - ESCRIVA 
Rua Interventor Manoel Ribas, Centro - Palmital/PR - CEP: 85.270-000

Telefone (42) 3657-1284
_______________ Mensaqeiro: ellg / e-mail: ellg@tj.pr.gov.br_____________

Certidao Negative

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuigao, 
atraves dos sistemas SCD5 (Sistema de Controle de Distribuigao) e SDR (Sistema de 
Distribuigao Processual), FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAQAO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO COMSTAR nenhum 
registro em andamento contra:

R MOREIRA MARTINS-ME

CNPJ 27.197.076/0001-05, no periodo compreendido desde 23/10/1978, data de 
instalagao deste cartorio, ate a presente data.

PALMITAL/PR, 30 de Novembro de 2017.
.

Elis&bete ifceal Golanoski
Escriva

Mat. TJ/PR. 8874

Prefoitura Municipal de Paimita! 
CONFERE COM O ORIGINAL ESCRIVANIA DO CRIME E DO 

DISTRIBUTOR CONTADOR. 
PARTIDOR. AVALIADOR E 

DEPOSITARIO PUBLICO DA 
COMARCA;pl?\PALM!TAL~PR

Elisab
Disiribuiaor/Contacior

/ \J-1 z vAss. Golanoski
pi uso/nt

mailto:ellg@tj.pr.gov.br
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PAGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Cc.icein este LIVRO DIARIO 
ele-rcnicamente do numero 
lanpa^entos 
identificado.

numero 001 (um), 00019 (dezenove) pAGINAs numeradas
00001 ao numero 00019 e se destina a escrituragao dos 

das operagdes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo

Razao Social: R MOREIRA MARTINS ME

Endere?o: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA, 498, APT 01

CENTROBairro:

'.idade: PALMITAL

Estado: PR

CEP: 85.270-000

Registro na Junta Comercial do Parana:
rtf i

Data do Registro:

Inscrigao Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.:

41108190319

27/02/2017

27.197.076/0001-05

Data de Encerramento do Exercicio Social: 30/09/2017

Prefcltura Municipal de PalmitaS 
COMPERE COM 0 ORIGINAL

Jf / ^
yPALMITAL , 24 de Outubro de 2017 Ass.

! p] ITERNO

■n

/iljiii/ilL
MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTADOR
RG: 4.542.371-9
CRC: 03698209 UP: PR

/

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
ADMINISTRADOR 
RG: 9.224.254-4 
CPF: 055.601.789-77

\ DO PARANA

r
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL

3 Termo de Autenticagao 17/101274-7/
j O preserve livro/ficha, per mim examinado o conferido, acha-se emjc 

legislapao em vigor em seus tetmos de'at>erlura e encerramenlo.
udade com a

LARANJEIRAS DO SUL

--------^<.;FAeiANO“KERI
RESPONSAVEL.^ELAAL



0150PAGINA:
Data:
Hora:

10-..-, 
24/10/2117 

'14:40
Encerrado em: 30/09/2017

- WE
>.®. v t’ :~s':>x-
CcrcfflinBhri >srsma

Balango Patrimonial

Grau: 4

09/2017 12/2016

0,0073.603,59
73.603,59
73.603,59
73.603,59

ATTVC
AT1,0 CKOJLANTE

DCSPO^Ti®.
"Ji/XA

0,00
0,00
0,00

73.603,59 0,00TT'AL CO ATI VO

;

Frefcltura Municipal d© Pahnttai 
COMPERE COM 0 ORK51WAL

/ ?>

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LIDA
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PAgINA:
Data:
Hora:
Encerrado em: 30/09/2017

11
24/10/2017

J$4Tf QlOl
Balango Patrimonial

Grau: 4

09/2017 12/2016

73.603,59
3.218,37
3.218,37
1.562,97
1.655,40

0,00A*3Sr>0
•DtPC'-'LiMfinE

rE*- G-CCcS EXIGfVEIS NO EXERCI 
:E= S-CCES TRI3UTARIAS 
OBiR! Sift-'DOES SOCIAIS E TRABALHIS

0,00
0,00
0,00
0,00

-i" MONK) LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

CiPtrAL SOCIAL INTEGRALIZADO

70.385,22
30.000,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00

JjCROS / PREJUIZOS DO EXERCICI 
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCIC

40.385,22
40.385,22

0,00
0,00

TOTAL DO PASSIVO 73.603,59 0,00

Reconhecemos a exatidao do presente Balanpo Patrimonial com base nas informagoes e na documentagao apresentada, encerrado em 
30/09/2017, somando tanto no Ativo como no Passive, a importancia de RS 73.603,59 (setenta e tres mil, seiscentos e tres reais e cinquenta 
e nove centavos), e em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passive, a importancia de R$ 0,00 (real).

V".’ O'/VI /Iaq/
RAFAEL MOREIRA MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

MARIA APA^ECIDA DA SILVA
CONTADOR
CRC 03698209

•V '

r r + * *
r * r * *
* e * * +

Pfefoltura SWxinlcIpal de Pafmltai 
CONFERS COM 0 ORIGIN AL

r * r> *

Ass.

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA



PAGINA:
Data:
Hora:

R MOREIRA MARTINS ME 
CMPJ: 27.19?' 07S<000’TS 
Coft38heira Cortabs
Consolidagao: Emgeesa

12
24/10/2017

14:41
Periodo: 02/2017 a 09/2017Grau: 4

RECSTA OPERACJONAL BRUTA
RECE-i E= J~A VENDAS E SERVICO 

VEND* DE SERVICOS

87.650,07
87.650,07
87.650,07

DEDUCO£S DA RECEUA BRUTA
ABAT1MENTO DE IMPOSTOS

MPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

5.258,99
5.258,99
5.258,99

RECETTA UQUIDA 82.391,08

GUSTOS 0,00

LUCRO BRUTO 82.391,08

DESPESAS OPERACIONAIS_______________
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS COM PESSOAL 
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 

DESPESAS FINANCEIRAS 
DESPESAS FINANCEIRAS

42.005,86
41.913,19
41.913,19

92,67
92,67
92,67

RESULTADO ANTES DAS OPERACOES FINANCEIRAS 40.385,22

RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA A CONTRIBUICAO SOCIAL 40.385,22

RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA 40.385,22
l

LUCRO LlQUIDO do exercIcio 40.385,22

■.* • /
y

)///////Ay

MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTADOR ' “•---- --------_
CRG 03698209

5RAFAELMOREIRA MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

Prefoitura Mxinlcipal de Pafmital 
COWFERE COMO ORIGINAL

\9i
Ass.

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

■1hhmmmhhbb



PAGINA:
Data:
Hora:

24/10/2p1f
R MOREIRA MARTINS ME
CNPJ: 27.197.07&D001-05 Demonstragao dos Lucres ou Prejufzos Acumulados 
Cordilheira S«tema Comabi

Consolidacao: Empresa
14:20

12/201609/2017

0,000,00Saldo inicia: d-e lucros acumulados 
Afust&s de exemdos anteriores 0,000,00

0,000,00Saddo ajustado
0,000,00Reversao de reservas 

Lucro liquido do exercicio 
Destinacao do lucro

40.385,22 0,00
0,000,00
0,0040.385,22Saldo final de lucros acumulados
0,000,00Dividendos por a$ao do capital social

mmm. 5MARIA APARECIDA DA SILVA

CQNTApOR ---- ------ --------
CRC'03698209

RAFAEL MOREIRA MARTINS

ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

■

f

P - - f

• f‘e r
Pfctoltura Municipal do Patmital 

COWFERE COM 0 ORK31KAL

l fj / jJ^i Jel ^

• * t r

\

ASSESCON MEGA ASSESSORS CONTABIL S/C LIDA

HUIHJJUUHK.
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PAGINA:
Data:
Hora:
Mes/Ano; 09/2017

14R MOFaRA MARTINS ME 
C>=: 2" 197 GTS OOOi-05 
Cere f-era Sst2~a Contabil
ConsoCdacao: Empresa

24/10/2017
14:25

Notas Explicativas

: 01 - R MOREIRA MARTINS ME - 27.197.076/0001-05

Netas Explicativas Gerais 
0001-

A er^resa R. MOREIRA MARTINS-ME, e uma empresa Individual, estabelecida sua 
5.ec:e r.a cidade de Palmital
acivrdaoes a Prestagao de Servigos de Construgao de Obras 
.raiaiagces hidraulicas; instalagoes eletrica; Imunizagao e controle de pragas 
urbanas; Obras de terraplanagens; servigos domesticos; servigos de cartografia; 
Tspografia e Geodesia; Servigos de pintura em edificios em geral; Transporte 
Rocoviario de cargas, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, 
mrerestadual e internacional; Pintura para sinalizagao em pistas rodovias e 
aeroportos; Servigos combinados de escritorio e apoio administrative; 
atividades de consultoria em gestao empresariai, exceto consultoria tecnica 
especifica; Obras de urbanizagao; Construgao de ruas, pragas e calgadas, 
muros, pontes, viadutos e passarelas.
2- A empresa iniciou as suas atividades no dia 27 de fevereiro de 2017, e o 
Requerimento de Empresario, esta devidamente registrado na JUCEPAR, com urn 
capital social, totalmente integralizado, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil 
Reals).
3- A empresa tern como enderego Rua Jose Basilic de Oliveira, 498, apto 01, 
centre, no municipio de Palmital/Pr.
4- Por se tratar de uma microempresa, os impostos sao pagos atraves do Simples 
National;

Declaramos que nao temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no 
periodo base que possam afetar as demonstragoes contabeis ou, ainda, que possam 
afetar a continuidade das operagoes da empresa. Sem qualquer reserva, a empresa 
declara que estas Demonstragoes Contabeis foram elaboradas rigorosamente de 
agordo com os termos da ITG 1000.

2-
PR, CNPJ n° 27.197.076/0001-05, tern como ramo de

de alvenaria,

*

r'-

* 5-

/

um/m-- 3MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTADOR
CRC 03698209

RAFAEL MOREIRA MARTINS '
ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

9

0

CONFERS COMO ORIGINAL

r

c f. *
* « - f » n

' C '•

-Off
r

r

r - f i- c

9
9 r ~ r f r

r
r. rr
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ASSESCON MEGA ASS ESSO RIA CONTABIL S/C LTDA

9
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9
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PAGINA: 00019

TERMO DE ENCERRAMENTO

001 (um), 00019 (dezenove) pAgINAs numeradas
numero 00019 e se destinou a escrituracpao dos 

das operagdes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo

LIVRO DlARIO 
do numero

Contem este 
eletronicamente 
langamentos
identificado, referentes ao period© de 27/02/2017 a 30/09/2017

numero 
00001 ao

R MOREIRA MARTINS MERazSo Social:

RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA, 498, APT 01Endere?o:

CENTROBairro:

PALMITALv-.-ade:

Estado: PR

CEP: 85.270-000V

Registro na Junta Comercial do Paran£: 41108190319

Data do Registro: 27/02/2017

lnscrig§o Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.: 27.197.076/0001-05

PALMITAL , 24 de Outubro de 2017

RAFAtL MOREIRA MARTINS 
ADMINISTRADOR 
RG: 9.224.254-4 
CPF: 055.601.789-77

MARIA AR 
CONTA0C 
RG: 4^42.371-9 
CRC: 03698209 UF: PR

Prcfoltura Mttniclpal de Pafm 
CX>WFERE COM 0 ORIGINAL

r.
Ass.

IIERNOP/ U:



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basflio de Oliveira, n5 498, 
PALMITAL- PARANA

ANEXO VII

declaracAo de inexistencia de FATO IMPEDITIVO DE HABIUTACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAgOES

PREGAO PRESENCIAL ns 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO NS 157/2017

R MOREIRA MARTINS - ME, CNPJ sob o ns 27.197.076/0001-05, sediada na Rua Jose Basi'lio de Oliveira, 
498, centra, na cidade de Palmital- PR, neste ato representado por o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, 
solteiro, empresario, portador da Cedula de Identidade R.G. n9 9.224.254-4, inscrito no CPF sob o n9 
055.601.789-77, residente e domiciliado na Rua Jose Basflio de Oliveira, n9 498, Apt. 01, DECLARA, sob 
as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame 
licitatorio, modalidade PREGAO PRESENCIAL n9 97/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrencias supervenientes.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS-ME . f
Inscrito no CNPJ ns 27.197.076/0001-05 •

^4-

End.: Rua Jose Basi'lio de Oliveira, 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO VIII

DECLARACAO PARA HABILITA^AO

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N2 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL NS 97/2017

(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

Ref.: Pregao Presencial ns 97/2017

R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito no CNPJ sob o n? 27.197.076/0001-05, por intermedio 
de seu representante legal o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Carteira de Identidade RG ns 
9.224.254-4 e inscrito no CPF ns 055.601.789-77, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ns 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 
dezesseis anos.

*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi$ao de aprendiz ()

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

/A

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO IX

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N9 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017

RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Carteira de Identidade RG n9 9.224.254-4 e inscrito no CPF n9 
055.601.789-77, como representante devidamente constituido de R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito 
no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, sediada na Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centro, na cidade de 
Palmital- PR, doravante denominado (Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item VI, o, do Edital 
PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal 
Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n9 157/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N9 97/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o 
conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio n9 
157/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 
97/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 157/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 
97/2017 quanto a participar ou nao da referida licitagao;
d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n9 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 
157/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017 antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;
e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n9 157/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da 
abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem plenos poderes e 
informagoes para firma-la.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4
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R. MOREIRA MARTINS -ME 

CNPJ n9 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basflio de Oliveira, n5 498, centro^ 

PALMITAL- PARANA
tv

ENVELOPE A "PROPOSTA DE PREgOS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE FALVilTAl 

Protocolo N°.... I.3.QH.......... •.MUNICIPIO DE PALMITAL - PR 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 157/2017 

PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017
^"Asi^lNAfOR aA .■rrCw..........

.......C

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE 

OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETRIAS DO MUNICIPIO 

PALMITAL-PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 

INTEGRANTE DO EDITAL

Empresa: R MOREIRA MARTINS - ME

r~M n i. m -in-? r\-ir !r\r\r\'t r»r



Municipio de Palmital Pagina 1

Pregao Presencial 97/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIQOS
E-mail: assesconpalmital@hotmail.com 

Telefone: 42-3657-1211 Fax:

Fornecedor : R MORBRA MARTINS - MECNPJ: 27.197.076/0001-05 
Bidereso : RUA JOSE BASILIO DE OLIVBRA 498 AFT 01 - CENTRO - Ralrrital/PR - CEP 85270-000 Celular: 42 99910-0758 

Telefone contador: 42-3657-1211Contador: MARIA APARECIQA DA SILVAInscrigao Estadual:
RG: 92242544Representante: RAFAEL MORBRA MARTINS 

Enderego representante: RUA JOSE BASILD DE OLIVBRA 498 APTO01 - CENTRO - Ralrrital/PR - CEP 85270-000 
E-mail representante: assesconpalmital@hotmail.com 
Banco:

CPF: 055.601.789-77
Telefone representante:42-3657-1211

Conta: Data de abertura:Agenda:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006).
Lote: 001 Lote 001

Prego Unitario Prego TotalPrego Maximo Marca ModeloN° Item Descrigao do Produto / Servigo Qtde. Unid.
21,29

PREQO TOTOL DO LOTE :

89.119,94

89.119,94
4.186,00 HR 21,50001 MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO

TOTAL DA PROPOSTA: 89.119,94

Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 12 meses

R MORBRA MARTINS - ME 
CNPJ: 27.197.076/0001-05

^3

CP

13/12/2017 17:05:29esProposta - Versao: 1.1.4.3

mailto:assesconpalmital@hotmail.com
mailto:assesconpalmital@hotmail.com


R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n5 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO PRESENCIAL N9 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 157/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a aprecia^ao desta Comissao de Licita^ao a nossa proposta de pregos relativa ao 
Edital Pregao Presencial em epfgrafe cujo objeto CONTRATA^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas condi?6es fixadas neste 
Edital-TERMO DE REFER§NCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL, conforme segue:
LOTE: 1 - Lote 001

C6digo
do V. UNIT.ITEM NOME DO PRODUTO/SERVICOS V. TOTAL R$Quantidade Unidadeproduto/

Service RS

CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 
O ANO DE 2018. R$ 89.119,94R$ 21,294.186,00 HR109741

R$ 89.119,94TOTAL

VALOR GLOBAL LOTE 001: R$ 89.119,94 (Oitenta e Nove Mil, Cento e Dezenove Reais e Noventa e Quatro 
Centavos).

• O prazo de execugao do objeto e 12 (doze) meses, se houver interesse de ambas as partes este Contrato 
podera ser prorrogado por igual ou superior penodo mediante termo aditivo ao contrato.

• Prazo mmimo da validade da proposta de pre?os e de 60 (sessenta) dias, que sera contado a partir da 
data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do 
vencimento.

• O pagamento sera efetuado em ate 30 (Trinta) dias apos a entrega do objeto e da nota fiscal.
• A prestagao dos servi^os devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada apos a assinatura do 

termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas 
tecnicas e, serem executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a presta^ao dos servigos sera 
fracionada e de acordo com as requisites emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por 
autoridade competente.

Declare ainda estar de acordo e ciente com todas as exigencias estipulada em Edital.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



•'L-v PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR <c^CNPJ 75680025/0001-82

ATA DA SESSAO DA LICITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 097/2017

OBJETO:CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE 

OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICIPIO DE PALMITAL -PR DURANTE O ANO DE 2018

Aos dezoito dias do mes de dezembro de dois mil e dezessete, nesta cidade de Palmital, Estado do Parana, 

no ediflcio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Moists Lupion n° 1001, Centro, na sala de Licitagoes, 

reuniram-se a Pregoeira NOEMI DE LIMA MOREIRA e a Equipe de Apoio, designadas conforme Portaria 

n° 653/2017, em 05/12/2017 publicada no JORNAL CORREIO DO CIDADAO, para recebimento dos 

documentos de credenciamento, de proposta de pregos e de habilitagSo, da licitagao em referenda. Pela 

Comissao foi constatado que o Edital de Licitagao - PREGAO PRESENCIAL N° 097/2017, foi expedido em 

data de 20/11/2017, publicado no mural de licitagbes do TCE/PR no dia 20/11/2017, Republicado no 

TCE/PR no dia 11/12/2017, publicado no Jornal Correio do CidadSo no dia 22/11/2017, Republicado no 

Jornal Correio do Cidadao no dia 02/12/2017, disponibilizado seu inteiro teor no site 

www.palmital.pr.qov.br. Aberta a sessao, a Pregoeira passou a explicar aos presentes a forma que ocorrera 

o procedimento que ora se inicia. Apos esclarecimentos, foi solicitado aos representantes dos licitantes 

presentes que entregassem a documentagao relativa ao credenciamento, cuja validade foi analisada pela 

Pregoeira e pela Equipe de Apoio.

Para o credenciamento fez-se presente a empresa:

R MOREIRA MARTINS - ME-CNPJ-27.197.076/0001-05

Apos, foi solicitado aos licitantes credenciados que entregassem os envelopes contendo as Propostas de 

Pregos e os Documentos de Habilitagao os quais foram protocolados no Departamento de Protocolo dentro 

do prazo. Foi procedida a abertura dos envelopes de propostas de pregos, e em ato continue, foi verificada 

a proposta apresentada e verificou-se que os proponentes apresentaram suas propostas em consonancia 

com as exigencias editalicias. Os valores das propostas validas foram anunciadas em voz alta a todos os 

presentes, resultado das propostas escritas apresentadas.

Foi concedida a palavra aos participantes do certame para manifest; 

an^lise das propostas, sobre o qual nao houve manifestagSo. /

de intengSo de recurso na fase de

http://www.palmital.pr.qov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.<^
rv CNPJ 75680025/0001-82& C
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Passamos a apuragao da regularidade da documentagao dos licitantes que ofertaram os menores pregos 

onde apresentaram a documentagao de habilitagao em conformidade com o Edital. Os participantes 

relacionados abaixo foram declarados habilitados e vencedores da presente licitagao, sendo eles:

R MOREIRA MARTINS - ME
Lote Item Produto/Servigo Prego totalMarca Modelo Unid Quantidade Prego

ade ____
MAO-DE-OBRA
PARA
PEDREIRO

1 1 89.119,94HR 4.186,00 21,29

TOTAL 89.119,94

Declarado os vencedores, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intengao de 
recorrer, e sera concedido prazo de tres dias uteis para apresentagao das razoes do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que 
comegarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

Ai ent§o, foi novamente concedida & palavra aos participantes do certame para manifestagao da intengao 

de recurso, sobre nao houve manifestagao. Declaramos encerrada a sess§o. Estavam presentes no ato, a 

Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio e empresas participantes. Nada mais havendo a declarer foi 

encerrada a sessao as 14:36 Horas, do dia dezoito de dezembro de dois mil e dezessete, por ANTONIO 

FERRAZ DE LIMA NEzTO, pela Pregoeira, e vai assinada pelos Membros da Equipe de Apoio, Pregoeira e 

demais presentes.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

NOEMI DEJJWIA MOREIRA
PR IR,

EQU1RE DE APOIC:

ANTONIO FERR, 
EQUIPE

IMANETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82
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ROSANGELA MAGI: 
EQUIPETfE

I

ROSILDA MARIA VARELA 
EQUIPE DE APOIO

Utyi 6ti <2-

ILDEMARA VICENTIN

EQUIPE DE APOIO

S CORREIA DE MELO NETO 
ONTROLE INTERNO

Empresa Participante:

R MOREIRA MARTINS - ME 27.197.076/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
NPJ 75830025/0001 3:

PARECER JURfDICO N° 664/2017-LIC (FINAL)

PROCEDIMENTO DE LICITA^AO N° 157/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 097/2017

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - 
PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS 

CONDigOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS, (CONFORMS O ANEXO)

O Ilustrissima Sra. Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio
de Palmital, Estado do Parana, encaminhou requerimento atraves do Memorando 

n° 048/2017, para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, objetivando a abertura de
CONTRATAgAO DE EMPRESAprocedimento licitatorio para a

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE
PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
Cf.'PJ VSS8002S/00D1 i!2
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2018, NAS CONDigOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 

(CONFORME O ANEXO)

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito Municipal, atraves de
Memorando n1’ 153/2017.

O Departamento de Contabilidade, em ato representado pelo 

contador responsavel, verificou a existencia de previsao de recursos 

orgamentarios para as despesas a serein realizadas com o objeto a ser adquirido.

Considerando o valor maximo, natureza do objeto e valor da 

despesa, esta Procuradoria opinou pela imprescindibilidade da abertura de 

procedimento licitatorio.

A Comissao de Licitagoes acatou a opiniao desta 

Procuradoria, instaurando procedimento licitatorio na modalidade, fazendo 

publicar aviso de licitagao no Orgao Oficial do Municipio, no sitio eletronico da 

Prefeitura Municipal de Palmital, sendo atendida a publicidade exigida pelo 

TCE/PR - www.tceur.gov.br. Frise*se que da analise do caderno, depreende-se 

que foram respeitados todos os prazos Legais

Do que se verifica da ata da sessao, tenrse que o 

procedimento obedeceu todas as disposigoes legais, cumprindo com eficiencia 

(eficacia e legalidade) seu objetivo, que era a aquisigao dos servigos nas melhores 

condigoes de prego.

Frise-se que o valor inicial foi baseado em medias de 

mercado na regiao de Palmital, ou seja, o Municipio obteve, com a realizagao da 

licitagao na modalidade Pregao Presencial, com objetivo de obter economicidade, 
o que demonstra a eficiencia do presente procedimento.

Com relagao ao procedimento, esta Procuradoria opina pela 

total regularidade da licitagao, tendo sido respeitadas todas as disposigoes legais, 

pelo que somos FAVORAVE1S a homologagao e adjudicagao do objeto ao 

concorrente vencedor, opinando pela REGULARIDADE do feito.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.tceur.gov.br
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Encaminhom-se os autos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

para que decida acerca da homologagao e adjudieagao do objeto deste certame.

E o parecer.

Submeta-se a apreciagao superior.

Palmital (PR), 19 de Dezembro de 2017.

A\

DANIlO AMO/RIM SCHREINER

Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE
S '• vc>PALM UAL

GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

ADJUDICACAO

ADJUDICO o Procedimento Licitatorio N° 157/2017, elaborado pela Modalidade de PREGAO 

PRESENCIAL N° 097/2017 que tem por objeto " OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - 
PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS, (CONFORME O ANEXO)”, pela Proposta mais Vantajosa para o Municlpio, “MENOR 

PREQO POR ITEM ”, conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e 

Classificagao e Parecer Juridico, ADJUDICO os objetos aos licitantes:

R MOREIRA MARTINS - ME-CNPJ-27.197.076/0001-05
Unidade Quantidade Prego Prego totalLote Item Produto/Servigo

MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO HR 21,29 89.119,941 1 4.186,00

ITEM: 01 no valor global de R$ 89.119,94 (Oitenta e nove mil, cento e dezenove reals e 

noventa e quatro centavos), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e valida ao 

objeto deste procedimento licitatorio, cujos valores estao compatlveis com os pregos referenciais 

integrantes do procedimento licitatorio.

Tendo em vista que a empresa acima citada cotou a menor proposta e mais vantajosa ao 

municipio, cujos valores estao compatlveis com os pregos referenciais integrantes do 

procedimento licitatorio. Perfazendo assim urn total de R$ 89.119,94 (Oitenta e nove mil, cento 

e dezenove reals e noventa e quatro centavos)

De-se a publicagao devida.

Municipio de Palmital-PR, 20 de Dezembro de 2017.

NOEMI/b5j-IMAJyOREIRA 
I \PregoeKa

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR r
% "■CNPJ 7568002S/0001-82

GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGACAO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatorio N° 157/2017, elaborado pela Modalidade de PREGAO 

PRESENCIAL N° 097/2017 que tem por objeto " OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - 

PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS 

ANEXOS, (CONFORME O ANEXO)”, pela Proposta mais Vantajosa para o Municipio, “MENOR 

PREQO POR ITEM ", conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e 

Classificagao e Parecer Juridico, HOMOLOGO os objetos aos licitantes:

R MOREIRA MARTINS - ME-CNPJ-27.197.076/0001-05
Lote Item Produto/Servigo Prego totalUnidade Quantidade Prego

MAO-DE-OBRA PARA PEDREIRO HR1 89 119,941 4 186,00 21,29

ITEM: 01 no valor global de R$ 89.119,94 (Oitenta e nove mil, cento e dezenove reals e 

noventa e quatro centavos), sendo que a mesma apresentou proposta condizente e valida ao 

objeto deste procedimento licitatorio, cujos valores estao compativeis com os pregos referenciais 

integrantes do procedimento licitatorio.

Tendo em vista que a empresa acima citada cotou a menor proposta e mais vantajosa ao 

municipio, cujos valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do 

procedimento licitatorio. Perfazendo assim urn total de R$ 89.119,94 (Oitenta e nove mil, cento 

e dezenove reals e noventa e quatro centavos)

De-se a publicagao devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Municipio de Palmital-PR, 20 de Dezembro^ue 20fl7.

V, El DES>OUZ
aipal

ZA
Prefeito Muni

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmita! - PR
Fone Fax: (42) 3657-1122
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MUNICIPIO DE
-<rnoi72

I PALM UALm GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagoes

PREGAO PRESENCIAL N° 096/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

EXTRATO DE CONTRATO N° 312/2017

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 Moises Lupion 
n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal
VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: R. MOREIRA MARTINS - ME, pessoa juridica de direito privado com 
enderepo a Rua Jose Basilio de Oliveira, n° 498, Palmital-PR, CEP: 85.270-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 27.197.076/0001-05, neste ato representado por seu (sua) representante 
Legal, Senhor (a) Rafael Moreira Martins, portador do RG 9.224.254-4 SSP-PR e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 055.601.789-77denominada CONTRATADA.

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.

DATA DO CONTRATO: 21 de Dezembro de 2017.

VIGENCIA: 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias, ou seja, 20 de Dezembro de 2018.

VALOR TOTAL: R$ 225.139,20 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco 
Reais).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Correio do CidadaoSEXTA-FEIRA
5 de Janeiro de 2018
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NoMique-se. nos larnos do arl 13 da Lei Federal n° 9.656198.
0(a) ponador(a) do CPFiMF na 008.727 679 mscmofa) na operadora sot o cddigo oe 
idenKicaoao n: 1300870000para qoe compa'efa a sede da Uomed Guarapoava, CNPJ nc 
78.044 8160001-60. situada na rua Capriao rodia ,n‘ 1263. Cenlro Guarapuava PR CEP 
65010-270, on enlre em conialo por meo do telelone (042) 3621-7585. em hordno ccmeraal 
lalar com Oaniele, num prazo mdximo de 10 dias contados desia publicaqJo

MUNICiPIO DEMUNIClPIO de

P A L M I T A L PAIMITAL
GESTAO 2017/2020

GESTAO 2017/2020 cnpi.»ho.o»/oqoi.8X
cnudSMmsmmi

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRApAO

Notifique-se. ros iamos do an. 13 da Lei Federal n° 9.656198, 
oial ponadoqa) do CPFIMF n“ 053.382 109 inscrto(a) na operadora soO o cddigo oe 
idenlificaqdo n12176970000para que compa-epa a sode da Unimed Guarapuava. CNPj n= 
78.044 8151000160, siluada na ma Capilao 'ccha .n’ 1263, Cenlro Guarapuava PR. CEP 
85010-270. ou enlro em conialo por meio do lelelone (042) 3621-7585. em hcrdno comaoal 
lalar com Oamele. num prazo masmo de 10 dias conlados desia publicapao

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRApAO
EXTRATO DO V TERMO ADITIVO DO CONTRATO N" 089/2017

Dopartamento do Compras o Licitagdos

PREGAO PRESENCIAL N* 097/?Ol7 
PROCEDIMENTO LICITATdRIO N* 157/2017

PREGAO PRESENCIAL N* 058/2017

CON IRA I ANTE MUNICIPIO DE PALMITAL PR 
CON THAT ADO AUTO MECANICA MORIA LTOA ME
i.NPj Klf m« lOHSWWWOOO* AOEXTRATO OE CONTRATO N-311 /2017

CONTRATANTE Munictplo 0« PALMITAL PR pe*S«*» lU, (*roito pur*C4i mv
rvs CNPJ/MF sot) O n‘ /5 690 025AXJ01-8?. CO^ idn»n<sir*u,fi Run l up**

m* 1001. Coni/o EUlKKi ao Pariwift. iM»sio nlo rflpfosoninao polo Protom MnnlaiMi
VALDENEI DE SOU/A

Net f*Qoe-se nos termos do an U da La Fecerat r° 9 556^98 
era) ponador(ai do CPF MF n' 053.382 109 mscnlo(a) na operaaora sob o cddigo de 
loeniilicapSo n" 2176970000para que comparepa a sede oa Unimed Gua'apuava. CNPJ n1 
78.044 815 0001-60 sllqada nania Capilao rcclia n’ 1263. Cemro Guarapuava PR CEP 
85010-270. ou ewe em conialo poi mao oo lelelone (042) 3621-7585. em norano comaoa 
lalar com Danete. num sraao maif-c de '0 bias conlados desia pubneapao

MRhSIACAO OhCONTRATO -CONTRAIACAO Of fMMKfSA hSPfClALIZAOA 
SERVigOS DE MECANICA E ELETRONICA DOS VElCULOS OUE COMP0E A FRQTA 
MUNICIPAL OE PALMITAL. (PR) DURANTE O EXERCICIO OE 2017

ME pusteM jotlatcd J” tii/Wio ;y v/HiuCONTRATADO « MOREIRA MARTINS 
mtx3ort>so a Rua JO*) 04) OHvwrn .• 49b PaMBUB-PR Cfcl* H*. 270-000 tnx/.ui n

CNPJ/VF soO n* 2» 1»7 076/0001-05 nasio 
L*gai Shorter <») Ral#«i Mof»«a Marlin* ponaOc* oo RG 9 224 254-4 SSP P» • ^SC'«»o 
no CPF/MC too o n* 055 60’ 789-7/d4K--». • .►l.i CONTRATADA

fjH iw* *' to '.ortwHt O’ 089 20' / Iki PimjAu Pruaancuii n- 058/20W Ih;m 
•og«K>t poz rt.i rnniral.i<4V>

Uaquvltf cantmo

rOp/OMOlBOO
Ininio* 1141* < m«ini.L«* rnntlAnlnft

Nolilique-se, nos lermos do an. 13 da La Federal n19 656/98. 
o(a) porlador(3) do CPF/MF n” 557 625.229 -nscriioia) na operadora sob o codigo de 
idenblicai^o n° 1982770000para que compareqa a sede da Unimed Guarapuava. CNPJ n3 
78 044.815'000160. siluada na ma Capilao rocna .n1 1263, Ceniro Guarapuava PR. CEP 
85010-270. ou enlre em conialo pot meo do lelelone (042) 3621-7585. em "aario comerda 
lalar com Dande. num prazo max™ de 10 dias conlados desia pubiicaqao

08JET0: CONTRAIACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PORNECIMENTO 
OE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDAOES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL • PR. DURANTE O AND DE 2018

VIGGNCIA 172 (Cento •• Soionlo i» Do*u ilui* ou HOI", 21 no JunlK) rto 2016

Pa*mrt«l 2’a®D«/*mJ»io<l*»20i7
DATA DO CONTRATO ?• Oe D«?6n.DfO d# 2017

VIGCNCIA: 365 (Trozonlos o Sussonm e Cloco» <MBH oli Mjn, 20 On Oozambro to 2018

Nol'Fique-se. nos lermos do an. 13 da Le Federal n" 9 6 56/98 
Dial polaoorlal do CPF Mr n1045 9W.299. nscnlola) na operadora sob o cddigo de 
identi'icagao n‘ 2421950000p3'a que comparega a sede da Unimed Guaraouava. CNPJ ns 
78 044 81S;H)0160. situada na ma Capilao roeba n- 1263, Cenuo Guarapuava PR CEP 
85010-270, ou enlre em conialo por mero do lelelone (042) 3621-7585 em bord'io comerdai 
lalar com Oamele, num prazo mSximo de 10 dias conlados desia publicagSo

Mil SaUcvnlo* • C»nqu#r.t« • ClncoVALOR TOTAL Rl •• 119.94 <C.nlo > •
RmN)

VALDENEi Dl SOU/A
Preletlo M*in.cipiil

FORO e P*n»Ui - PR

MUNICiPIO OEMUNICiPIO DE Nolifique-se, nos lermos do art. 13 da Lei Federal ns 9.656-'98. 
o(a) portador(a) da CPF/MF n’ I25.661.159 mscn!o(a) na operadora sob ocMgo de 
idenlificagJo nc 1634490000para que ccmparega 8 sede da Unimed Guarapuava. CNPJ n° 
78 044.815/0001-60, siluada na ma Capilao rocha n' 1263, Cenlro Guarapuava PR. CEP 
85010-270, ou enlre em conialo por meio do lelelone (042) 3621-7585. em hcrario comercrS 
lalar com Oaniele, num prazo mS»mo de ’0 dias conados desia puoiicagao

life
PALMITALPALMITALm GESTAO 2017/2020GESTAO 2017/2020

CNP/

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMiNISTRACAO

PREGAO PRESENCIAL N* 063/2017 PHFGAOPHtSf NCIAI N* 064/2017

Noidique-se. nos lemios do art. 13 da Lei Peoerai n" S.656/98 
o:a) ponadonai do CPF MF n"007 021.679. nscrilo'.a) na operadora sob o codigo de 
lOeniilicagJo nr 1220170000r;a'a que comparega a sede da Urnmed Guarapuava. CNPJ n” 
?8 044 81^0001-60 siiuaoa na ma Capdao roeba n' 1263. Centra Guarapuava PR CEP 
86010-270. ou enlre em conialo por meo do lelelone (042) 3621-7585 em rotano comeroa 
lalar com Oamele num p/azo maomo de '0 dias conlados desia publicagao

r’ROCEiuMEN r o uci r •> iohio n- om/zoiz F’KOCtDlMtNI'/ l OlAtORlO N^ .'Hi 7

EXTRATO DO 1 * TERMO ADITIVO DO CONTRATO N* 194/2017EXTRATO DO 1* TERMO ADITIVO DO CONTRATO N" 186/2017

TNIRATANTt MUNICiPIO OE PAlMITAI HRCONTRATANTE MUNICiPIO DE PALMITAL - PR

CONTRATADO AUTO MECANICA LIDA - ME CONTRATADO AUTO MECANICA LTDA - ME

CNPj MF n' 10 698 7 7S0001-80CNPJ/MF n‘ 10 808 775AX)0l-60

Noufique-se nos lermos do art ^3 oa Lei Federal n* 9 656/98 
o(a) portador(a) do CPF/MF n” 055.030 089 inscnlc(ai na operadora sob o codigo de 
iceniificagao n= 2387320000para cue comparega a sede da Ummeo Guarapuava. CNPJ n' 
78 044 Sli'OQOI-eo. situada na ma Capilao rocha r' 1263. Cemro Guarapuava PR. CEP 
35010-270, ou enlre em conialo por meio oo lelelone (042) 3621-7585. em hordnocomeroal 
lalar com Oaniele. num prazo rntaio de 10 dias conlados desia publicagao

OBJETO: -AQUISligAO OE PEQAS PAHA MANUTENQAO DOS ONIBUS QUE 
COMPOE A FROTA MUNICIPAL OE PALMITAL (PR) DURANTE O EXERCICIO 
OE 2017

OBJETO. -CONTRAIACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE 
SERVICOS DE MAO DE OBRA E PORNECIMENTO DE PECAS (AUTO-ELETRICASI 
PARA ATENDER A FROTA OE VElCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL OE PALMITAL 
• PR, DURANTE O EXERCICIO DE 2017“

O PM70 (10 vigencm do conlrato nft 194/2017 do PregOo Prosonciill m 064/2017 Oca 
protfogiKto por iguni pptioOo Pa contrutn^do ongrnal. 
co'ivtitntcs doqude controio

VIGCNCIA. :59(C*»nin«C«rt<i(«nia»*N4»v»)»l.a* Oe Junftn <>• 20’B

do vtoftncia do contmlo nB 186/2017 do RroflAo Promnonl n* 063/2017 Hco 
•fluai pnrlodo oa conuatagAo oognal. -'os tormos dus clAutiilas conslanLov

tormo* ohs cldusuiasO

pfouogado 
dflquaie conlrato

Noii!ique-se. nos lermos do art 13 da La Federal n3 9.656/98 
o(a) portador(a) co CPFiMF n3 C66 728 865. mscrilo(9i na operadora sob o codigo de 
idonlrticagdo n" 2426080000paia que comparega a sede oa Unimed Guarapuava. CNPJ n3 
78.044.815/0001-60, siluada na rua Capilao rocha ,n‘ 1263, Cenlro Guarapuava PR CEP 
85010-270, ou enlre em conialo por meio do lelelone (042) 3621-7585. em hordrio comerdai 
lalar com Danieie, num prazo mjxmo de 10 dias conlados desia publicagao

VIGEncia: '64 (Cento e Sessem.' « Ouarroi das. ou soja. 13 de Jimho oo 2016

Pnimitni ?i de Oe?emD(i> de 2017

Palrr 'o Dozomtwo do 20’7

Nolifique-se, nos lermos do art 13 da Lei Federal n3 9,656/98, 
o(a) portada(a) do CPF/MF n3 050.735.989 inscrilo(a) na operadora sob o codigo de 
idenlfegao n3 2390890000para que comparega a sede da Unimed Guarapuava. CNPJ n3 
78.044.8l5'000!-60, siluada na ma Capilao rocha n- 1263. Ceniro Guarapuava PR. CEP 
85010-270. ou enue em conialo por mao do lelelone (042) 3621-7585. em horrtno ccmeraal 
lalar com Oande. num prazo rrSxrro ce 10 dias conlados desia publicagao

valdenie oe SOUZA
Preleito Municipal

VALDENIE DE SOUZA

Pmtoito Municipal

MUNICiPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL OE PALMITAL - PR

PALMITAL NoUIIOue-se. nos lermos do ail 13 da Lei Federal n3 9.656/98. 
o(a) ponadoda; oo CPF/MF n» 050 735 989. mscrilo(a) na operadora sob o codigo de 
-dem licapSo n3 2371080000para que conmarega a sece da Unimed Guarapuava. CNPJ n3 
76 044 815 0001-60. siluada namaCapiiao rocha n’ 1263 Cem-o Guarapuava PR. CEP 
85010-270. ou enlre em conialo por mere do lelelone (042) 3621-7585. em horano comeroa 
(alar com Danieie num prazo maxmo oe 10 dias conlados desia publicagao

HOMOLOGACAOGESlA02017/2020 
CNhJZStM.OZS/0001-SZ

HOMOlOGACAO « ..................... i .muto* »• N* 1477017

PRfGAO PRESENCIAl N* t0’»20’7 -- i - fp-u. AQUISiCAO DE MATERIAL E

EQUii’AMENTOS MARA ATtNDIMENTO DAS Nf.Cf SSiDADfcS DA Sf CRE 1 ARIA MUNICIPAL 
DL SAUDE (CONFORM! ANfcXO I)

Pr*cn pm

: :ui*ui*cj»wAo •• Mirnuco MOMOLOC.O a* w ikaumte*

.u

SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAgAO 
EXTRATO DO 17* TERMO ADITIVO DO CONTRATO 229/2013 

PREGAO PRESENCIAL N* 073/2013

Y«M1M|OM (Hl’tt O M.i'taClpO Mm’W 
Da«.o no RnlalO'io <** Juigomonio u

HlOQOSU*

conlonw nnwoLcndo no EdiiAi *», c

NoMique-se nos lermos do art 13 da Le Federal n3 9.656198. 
da) ponadon.a) Oo CPF/MF n' 084.02C 219. inscnloia) na operadora sob o codigo de 
deniificagao n" 23250500l)0cara que comparega a sede da Unmed Guarapuava. CNPJ n3 
78 044 8150001-60. siluada na ma Capilao rocha n' 1263 Ceniro Guarapuava PR. CEP 
85010-270. oj enlre em conialo por mero do lelelone (042) 3621-7585, em hordno comercal 
lalar com Danieie. num prazo maximo ce 10 dias conlados desia publicagao

CONIHATANTE MUNICiPIO DE PALMITAL - PR 
CONTRATADO W LESKlOS & CIA LTDA • ML
CNPJ/MF 80 836 57(VOOOI 55

|l ^ KSScwaoO SPLI.

'■ I'-

CO jcM)

MINIMA DC

CAO 
) VI

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAgAO DE 
DEO E FOTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDAOES DA

!• *uo.ocOBJETO CONTRATA'
SERVIQOS OE AUDIO 
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINlSTHAgAO OE PALMITAI PR OURANTE O AND 
OE 2013

J__
RS’ft 440 00

Noufique-se. nos lermos do ar 13 da Le* Federal nc 9 656/96 
0(a) portadorla) do CPF/MF n° 956746.919 inscnto(a) na operadora sod o codigo de 
identificacao n° 1823970000para que comparega a sede da Unimed Guarapuava. CNPJ n° 
78 044 81^0001-60. situada na rua Capitao rocha ,n* 1263. Centro Guarapua^-a PR. CEP 
85310-270. ou entre em conjato por meo do tetefone (042) 3621-7585. em txxdno comefoal 
falar com Oamele. nun prazo rninmo de 10 dias contados desta pubfcca^o

que os nwsorui up'iatotM'ifr. proposLi* cci'di/tnUu k vnbOt oo uUiulo owsii* o'«K«0 r^P»lo 
lirjMinna Cujos »aloias Otlio '.umpmlv^s com on imikob rolo'noaai* mlogNtnlas do 
(Mocoijvirionlo licitiildriu

O pmzo de vigftnaa <lu coniralo 229/2013 oo Proflrto Peesencuil 073/2013. (ic*i prorioflado 
por tguai parfodo do coni(,nac6o odginnl 
conlfato

cl.lunulns constanios ciaquololormoa

Praro 102 (cento e acv*> dies ou *e|a me die ’4 Aom do 20’8

TorWo om v’Sta quo as omj>ro»a* •ci-rva cladat coiaium a* *nanore» praposlat o ma s varJajDsas 
'fx>. cojes vitlorot osUVo compalive** 

procetfcmenio UoUny<t Rarfa/ancM asvm urn row de R$ 16^40.00 (Datassals Mil Ollocanlos 
e Ouaranta Reals) 
oe-M n puDuca^Ao devide

o* peaces
PaimiMi 21 de Dezainbro de 2017

Noli8que-se, nos lermos do art . 13 da Lei Federal n3 9.656/98,
o(a) portador(a) do CPF/MF n" 0W.995.629 inscrilo(a) na operadora sob o cddigo de
»dAnl»fi/vip^n n* 2391190000na»a mip rrmnarwA a wp da IIn irwi Giiaramiava HNPI n°

Muradpiode PMmiuil-PR. 21/12/2017



^00174
Banco Itau S.A. Comprovante de Solicitagao - TEDC

Dados da TED
Tarifa (R$)Valor (R$)Numero Controle Data de Emissao

15/01/2018 17, 90510516 510516 4.4 56/ 00
Codigo de Identificagao da TransferenciaFinalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE
Favorecido

CPF/CNPJBanco / Agenda / Conta-DAC Nome

75.680.025/0001-82001/1353/00000019009-3 PREFEITURA DE PALMITAL
Remetente

Banco / Agenda / Conta-DAC Nome

341/3216/0007598-0 R MOREIRA MARTINS - ME

Prezado Cliente, o Banco efetuara a transferencia ate as 17h do dia da solicitagao, exceto em casos de:
- indisponibilidade de saldo no momento da libera^ao efetiva; ou
- forga maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itau ou Bacen ou Camara de 

Compensa^ao).

SI ITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRONICA

Via Cliente22712-4 (FL 1/1) SOM/BI 05/05



OP0175^5 Banco Itau S.A. Comprovante de Solicitagao - TEDC

Dados da TED
Numero Controle Data de Emissao Valor (R$) Tarifa (R$)

526750 526750 15/01/2018 4.456,00 17,90
Finalidade Codigo de Identificagao da Transferencia

CREDITO EM CONTA CORRENTE
Favorecido

CPF/CNPJBanco / Agenda / Conta-DAC Nome

75.680.025/0001-82001/1353/00000009009-3 MUNICIPIO DE PALMITAL
Remetente

Banco / Agenda / Conta-DAC Nome

341/3216/0007598-0 R MOREIRA MARTINS - ME

Prezado Cliente, o Banco efetuara a transferencia ate as 17h do dia da solicitagao, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberagao efetiva; ou
- forga maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itau ou Bacen ou Camara de 
Compensagao).

SI IT A A LIBERA CAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRONICA

Via Cliente22712-4 (FL 1/1) SOM/BI 05/05



PREFE1TURA MU^iiCiPAL DE PALMITAL - PR* r00l76

PREGAO PRESENCIAL N° 097/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2018

CONTRATO PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, 
DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A EMPRESA R MOREIRA MARTINS -

DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS

ME.

Pelo presente instrumento, o 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 Moises 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, n°534, Centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa R MOREIRA MARTINS - ME, pessoa juridica 
de direito privado com enderego a Rua Jose Basilio de Oliveira, n°498, Centro, CEP: 85270- 
000, Palmital-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 27.197.076/0001-05, neste ato representada 
por seu (sua) representante Legal Senhor (a) Rafael Moreira Martins portador do RG 
n°9.224.254-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 055.601.789-77 denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da 
licitagao, modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR LOTE, nos 
termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas 
condigoes do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de 13/12/2017 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, 
DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR com entrega unica, destinados ao

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527<^p00 - iPalmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPj 75680025/0001-H:!

atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital - Parana, nas 
quantidades e especificagoes, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital Modalidade 
PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 parte integrante deste, independente de transcrigao, 
conforme segue:

Prego total R$Quantidade Unidade Prego 
Uniterio R$

Item Codigo do
produto/ser
vigo

Nome do produto/servigo

CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE 
OBRA DE PEDREIRO PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR. 
DURANTE O ANO DE 2018.

21.29 89 119.944 186,00 HR109741

R$ 89.119,94TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 89.119,94 (Oitenta e Move Mil, Cento e Dezenove Reals, 
Noventa e Quatro Centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO 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.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 97/2017 e seus 
Anexos, Proposta de Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam.

§ 3° - Apos 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 PRESENCIAL N° 
97/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, 
no sitio do Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Jornal Correio do Cidadao, 
constante do Procedimento Licitatorio N° 157/2017, bem assim aos termos da proposta

S2^l0-000 f- Palmital - PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8

(42) 3657-ll222Fone Fax:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 756000?5'0001 R?

comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigagoes 
ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAgAO 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 PRESENCIAL N° 97/2017 e as clausulas 
expresses neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

I - Recrutar e contratar a mao-de-obra especializada, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar 
todos os pagamentos, inclusive os relatives aos encargos previstos na legislagao trabalhista, 
previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua 
condigao de empregadora, assumindo, ainda, com relagao ao contingente alocado, total 
responsabilidade pela coordenagao e supervisao dos encargos administrativos, tais como: 
controle de frequencia, fiscalizagao e orientagao tecnica, controle, ausencias permitidas, 
licengas autorizadas, ferias, punigoes, admissoes, demissoes, transferencias, promogoes,
etc.

II - Dar ciencia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execugao dos servigos, mesmo que estes nao sejam de sua 

competencia;

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamagoes se obrigam a atender prontamente;

IV - Pagar empregados em dia e exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, 
as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuigao previdenciaria (INSS) e 
do FGTS, em que se comprove a inclusao dos empregados utilizados na execugao dos 
servigos contratados;

V - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do 

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP -OQO - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657/12:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR

CNPJ 75630025/000* -82

VI - Utilizar equipamentos adequados necessarios a boa execugao dos servigos sob 

sua responsabilidade, os quais deverao oferecer o maximo de seguranga no que se refere a 
prevengao de acidentes e danos materials que possam resultar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros;

VII - Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas. no total ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao 

ou de materials empregados;

VIII - Nao permitir que seus empregados executem servigos alem dos previstos no 
objeto deste contrato;

IX - Respeitar e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho 

previstas na legislagao pertinente, bem como adotar todas as providencias e obrigagoes, 
quando seus empregados forem vitimas de acidentes de trabalho no desempenho dos 

servigos ou em conexao com eles, ainda que verificadas nas dependencias do
CONTRATANTE;

X - Fiscalizar o perfeito cumprimento dos servigos a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integraimente, os onus decorrentes. Tal fiscalizagao dar-se-a independentemente da que 
sera exercitada pelo CONTRATANTE;

XI - Assumir todas as despesas relatives a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou anexadas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, 
declarada pela CONTRATADA a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus 
empregados e/ou prepostos e o CONTRATANTE;

XII - Na hipotese de o CONTRATANTE vir a integrar o polo passive de reclamatbrias 

trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficara obrigada ao 
pagamento ao CONTRATANTE de valor correspondente a urn salario mensal do 

empregado reclamante a epoca da integragao do CONTRATANTE a lide, se o contrato 

estiver em vigor, ou, nao estando, de valor correspondente ao ultimo salario mensal 
percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao CONTRATANTE autorizado 

a deduzir o citado valor da proxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da 

caugao existente;

XIII - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados 
pelo CONTRATANTE por forga de sentenga judicial que reconhega a existencia de vinculo 

empregaticio entre o CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

XIV - Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 852^0-000 

Fone Fax: (42) 3657-122 /
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terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatario nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontar o valor 
correspondent© aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos 

que Ihe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial;

XV

XVI - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagao ou agao 

que venha a sofrer em decorrencia da prestagao de servigos, bem como pelos contratos de 
trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisoes 
judiciais, assegurando ao CONTRATANTE o exercicio do direito de regresso, eximindo o 

CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XVII - Responder, tambem, por danos causados a predios circunvizinhos, a via 
publica ou a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventives contra os 

citados danos, com fiel observancia das exigencias das autoridades publicas competentes e 
das disposigoes legais em vigor;

XVIII - A ausencia ou omissao da fiscalizagao do CONTRATANTE nao eximira a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato;

XIX - Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressdes que 
se fizerem necessarios ate o limit© de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato;

XX - Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira 

sem previa e expressa autorizagao do CONTRATANTE;

XXI - Atender, atraves de seus responsaveis tecnicos e/ou administrativos, eventuais 
convocagoes do CONTRATANTE;

XXII - Manter todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no ato 

convocatorio durante toda a execugao do contrato;

XXIII - Promover as gestoes junto a Prefeitura do Municlpio e outros concessionarios 

dos servigos publicos (agua, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos orgaos 

competentes, licengas, concessoes de uso temporario e alvara, bem como remanejamento, 
desvios temporaries de infraestruturas de redes.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-Q00 - Ralmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1/22
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XXIV - Facilitar todas as atividades de fiscalizagao dos servigos, fornecendo todas as 

informagoes e elementos necessarios;

XXV - O Departamento de Obras e Urbanismo, por razoes de interesse publicas 
previamente justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execugao dos servigos, mediante pagamento unico e exclusive dos trabalhos ja 

executados, e a aquisigao, por ajuste entre as partes, dos materials existentes no local da 

obra e a ela destinados;

XXVI - A contratada ficara responsavel, durante a execugao dos servigos, por 
eventuais infragoes de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar 
causa, nao sendo o Contratante responsabilizado, como dono do predio, quer por acidentes 
de trabalho dos empregados da Contratada, quer por danos a terceiros, resultante da agao, 
omissao ou negligencia da Contratada;

XXVII - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela 
Administragao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual ocorrera no ato da entrega 
e no local de recebimento;

XXVIII - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiencia 
e capacitagao, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

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;

XXIX

XXX - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, 
ainda que vinculados a execugao do presente contrato;

XXXI - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL que deu origem ao presente instrumento.

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

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

Palmital - PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8^270-00^ 

Fone Fax: (42) 3657-f222^x7/
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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 causados diretamente a CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da contratagao em 
conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o 
objeto deste contrato, dentro dos elevados padrdes 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 quern de direito.

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;

Rua Moises Luplon, 1001 - Centro - CEP 85270-000 

Fone Fax: (42) 3657-122?\/

Imital - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75SB0025/000V82

II - Fornecer e colocar a disposigao da CONTRATADA todos os elementos e 
informagdes 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 causados diretamente a CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da contratagao em 
conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

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 apbs o 
subsequente ao do fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal 
devidamente atestada por quern de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da 
Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas na sede da 
licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada e de acordo 
com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por autoridade 
competente.

II - O ato de recebimento dos servigos licitados, nao importa em sua aceitagao. A 
criterio da Central de controle, o objeto fornecido sera submetido a verificagao. Cabe ao 
fornecedor a devida corregao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) boras, do servigos prestados 
que vier a ser recusado por nao se enquadrar nas especificagoes estipuladas, apresentar 
dano geral, identificado no periodo de verificagao;

X
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III - 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.

IV - Os servigos a serem fornecidos devem ser de “1a Qualidade”, compreendendo- 
se por esta expressao o melhor tipo de servigos a ser fornecido.

V - Os servigos 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 ajuste em todos os termos e condigoes.

§ 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 Central de
controle.

CLAUSULA OITAVA- DOTAgOES ORgAMENTARIAS

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

DOTAQOES
Grupo da fonteExercici 

o da 
despesa

Conta Funcional programatica Fonte Natureza da 
despesada de

despesa recurso
Do Exercicio2017 3130 10.002.04.122.0401.2069 0 3.3.90.39.16.00
Do Exercicio3.3.90.39.16.002017 3220 10.003.15.452.1501.2066 0
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3.3.90.39.16.00 Do Exercicio10.002.04.122.0401.2106 02018 4070
3.3.90.39.16.00 Do Exercicio2018 4220 10.003.15.452.1501.2108 0

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$ 89.119,94 (Oitenta e Nove Mil, Cento e 
Dezenove Reals, Noventa e Quatro Centavos).

II - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente apos o 
fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente 
atestada por quern de direito. O pagamento ficara condicionado a comprovag§o 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 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, podendo, por interesse da Administragao, mediante termo aditivo, ser 
prorrogado por periodos sucessivos, limitado a sua duragao a 60 (sessenta) meses, nos 
termos do inciso II do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os 
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, salvas as supressoes resultantes de 
acordo celebrado entre as partes, que poderao ultrapassar o limite indicado, nos termos 
do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93;

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do contrato.

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
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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;

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

c) Declaragao 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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-C)'00 - Pyalmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-122



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75600025/0001 -82

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 sera entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

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

subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de 6tica durante todo o 

processo de licitagao, 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 agao de 

servidor publico no processo de licitagao ou na execugao de contrato;

b) “pratica fraudulenta": a falsificagao ou omissao dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de 

contrato;

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

dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes 

ou prepostos do brgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis 

artificiais e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

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

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

inspegbes 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
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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 momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de urn agente, em praticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitagao ou da execugao urn 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 execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros 

relacionados a licitagao e a execugao do contrato."

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO

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 sera cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 
CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no 
presente contrato.
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§ 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 instrumento 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 administrative 
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 - NOVAQAO

A nao 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 futuras 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 para ajuste de condigbes supervenientes 
que impliquem em modificagoes nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes a 
materia.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA

A ccontratada devera apresentar comprovante de garantia, podendo optar por 
caugao em dinheiro ou fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global deste contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO
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A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 97/2017. mediante parecer exarado pela Procuradoria Juridica de Palmital 
- Parana e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

Pica 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 Instrument© 
^il em 03 (tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga 

das testemunhas abaixo.
Contp

/
Palmital-PR, 15 de Janeiro de2018.

(
VALDENEIDESOUZA
Prefeito Municipal 
Contratante

R MOREIRA MARTINS - ME
Rafael Moreira Martins

Contratada

Testemunhas

Rosilda Gomes da Silva 
CPF/MF-599.811.139-72

Nome: EJl 
CPF/MF: 905.398.509-34

jpma
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I PALM TAL
GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagoes

PREGAO PRESENCIAL N° 097/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 157/2017

EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2018

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 Moises Lupion 
n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal
VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: R. MOREIRA MARTINS - ME, pessoa juridica de direito privado com 
enderepo a Rua Jose Basilic de Oliveira, n° 498, Palmital-PR, CEP: 85.270-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 27.197.076/0001-05, neste ato representado por seu (sua) representante 
Legal, Senhor (a) Rafael Moreira Martins, portador do RG 9.224.254-4 SSP-PR e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 055.601.789-77denominada CONTRATADA.

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.

DATA DO CONTRATO: 15 de Janeiro de 2018

VIGENCIA: 12 (Doze) Meses, ou seja, 14 de Janeiro de 2019.

VALOR TOTAL: R$ 89.119,94 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco 
Reais).

FORO: Comarca de Palmital - PR.
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VALOENEI DE SOUZA

PALMITAL-PR possoa ju'lOKra »lo OkoMo puDttco mscnlo 
sede adnunlstrallvn na Run MotsOa LuiXon 

tnp<n*.<u>tn()o polo Pf«7lorto Munteip*

CONTRATANTE Munlclplo Oc PALMiTAL-PR passoa lu' d-in il.* J>'o<lO p<*bl-'u <«r.c<Mo
Rua lacaAs L upton 

•otMosarinoo polo P'oioMo Mtin<.iioi
CNPJ'Mr job o t«* 75 880 02570001 tO 
1001. Con wo. EMBOo do P.vana novo

sodo nrinMmslral'vo

VALOENEI OE SOUZA
VIGENCIA 12/01720IS

DATA DA ASSINATURA 128)1'23’8

MOOAHUAOE ‘"ooaon* 130/2017

COMAHCA DE PITANGA - PARANA

CONTRATAOO: R MORflHA MARTINS • 
amie'oco a Rua Jo*d Uaftluo de Oiivaao. 
CNPJ/MF

498 Palmnni-PR. CEP 65 270-000 mscnUi
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possoa tu'idica CONTRATAOO R MOREIRA MARTINS •
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L^yai SeniKt* (a) Rafael Motet*a Ma*1ln* po*U»oo» do RG 9 274 254 4 SSP-PR a tnsc'Uo 
no CP* -MT sou .» n* 055 60’ 789 7 7dotM>t.- .via CONTRATADA

•opresoMaao (»u«j leproaomanie

OBJETO CONTRATACAO 0E EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA O 
BUEIROS F. LIMPEZA 

SECRETARIA

URBANISMO DO MUNICIPIO OE PALMITAL • PR. DURANTE O ANO OE 2018

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA O FORNECIMENTO 
MAO OE OBRA OE PEOREIROFORNECIMENTO OE MAO DE OBRA DE RECUPERACAO 

URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDAOES
OlVERSASSUPRIR NECESSIDAOES

OBRAS E SECRET ARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAI PR DURANTE O ANO OE 2016

OAIA DO CONTRATO Jnnuxo de ,*tr«(|
DATA DO CONTRATO 15 de Janeiro 0*r 2018

ViGFNClA i Do/fl) Mesas Ua jan«Mi( *441 .'019
VIOENCIA. 7 (Doze) Moses oo sotn. 14 no Jane.ro da .*019

VALOR TOTAL »«■.»« -Cemo • Qwxanla « Pots Mil *a<oco(
VALOR TOTAL R» 22S.13V.20 <Cenlo • Ouarenta •

FORO Comarca do Pnimnat
FORO: Comarca da Pulmnai ■

Rua MoisO* Luplon. 1001 Centro - CEP 85270*000 Palmtlal 
Fone Fa» : (42) 3657-1

Rua Moi>«a Luplon. 1001 Centro CEP 85270*000 Palnutal

Fone Fa. 142) 3657 1222

t"y". MUNICIPIO DE PITANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL PRMUNICIPIO DE PITANGA
>4 AJOO<«.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

DlSPfcNSA PRESENClAL N* 002/2017 
PROCEOIMENIO LICIT ATORION* 149^017

EXTRATO OE CONTRATO N* 1V2017EXTRATO Dfc CONTRATO N' 14/2017

'•AKITA: Mll.NIC 11*10 HI fl I AMI A f cmprcia \-V« MaVIHNAN I I OLII-WtlMO'* I I PA I IM* PAH 11 .. 'It MCiPIOBI Pll ANC A ,• cmpivvi ARIAS 1 • It t I OS I
OUJKrO» Aqu . ■ i ;5ea de * •'
VAI OR 218 500.00 ( Ouiento* • Derolte Mil a Qulnhento* Raati)

c.endt'erv.a 4 .ec'»i»r t • Kuntc>p4

V*LUl< 7? 49000 I Setonii a Dots Mil Ouatrocentoi e No.enta Rc4i*i

utuin - -• t il . •Vt'tVtfMi

EXTRATO r TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2017

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE PALMITAL 
CONTRATAOO JOAO DIRCEU KOZINHARSKI

DOT AC AO ORC A MI: XT AKIA. ACAOORC AMI N'IARIA

)tac6es Idotac6es~
jcontadJ*

1840 196

|Fonte da ’ecufto jNsiurora da dospasa

U 4 90 52 00 00
M 4 90 5? 00 00

<30 002 10 301 0801 1037 
<36 002 10 301.0801

o .-* :■ ■ p '
CPF/MF sob n° 286.073 509*78

OBJETO: LOCACAO 01 SALA COMERCIAl 
AOMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PALMITAI - PR. DURANTE O ANO DE 2017

i960 303 '4 190 52 00 00
<4 00 62.00 00

38 002 10 301 0601 103? 
18 00? 10 30 * 0001 104?

SECRETARIA MUNICIPAL

ViGfNClA 12/01*2019

DATA OA ASSINATURA I2t01'.'0,*l

MODAL IDADE Piefliu n- 130/2017

FORO COMARCA DE PITANGA - PARANA

VIOENCIA •."fli'TOl*

DATA OA ASSINATURA 'JO* .'/in 
MODAL OAOE /NeyAon* 130/2017 
I O'* COMARCA 01 PiTANGA PARANA

PRAZO OE VIGENCIA DO CONTRATO O 
00272017 l>ut prornioado por igual poriod<i 
consianles daqueitf comroto

de yrgOncta do coniraio 004/2Q17 Dispense 
contralacAu original nos lorrros das ciAusulas

Elea adiitvado o vhkx total dos lions 001 do Conbalo Admn.si/ativo n 004/2017 conforme labola

Secreiarta Muniopplano»ii O presenle AdKivo lt> r«)0l./ado Conlorme Podido 
ACmimstrdCAu Parucor Juridtco a iJescntAo conslanln no coniraio em epigrale rospotiando 
'j.spos*c6u» 0* 111 8 666 de ?’ 00 junho do 1993 V alierav'6«s posleriores

NUMERO QTDADE 
DO ITEM AT UAL

VALOR ATUAL 
DO ITEM

QTDAOE

ADIT1VADA

VALOR

ADITIVADO

VALOR DO ITEM 
ATUAUZADO

R$ 13 800 00 1? R$ 13800.00 RJ 27 600.00001 1?

PRAZO DE VIOENCIA 12 |Doio) Moses. soja. 19 do Janeiro de 2019

DATA DO CONTRATO; 17 do Janeiro do 2010

VALOENEI DE SOUZA

PrefeilO Municipal

MUNICIPIO DE PITANGA MUNICIPIO DE PITANGA SI MULA l)K KKCKUIMKNIT) UK LICKNCA UK OPKKACAO 
O Sr Cicero RogiSno Kuni/ loma publico que rcccbcu da Sccrctaria dc 

Meio Ambicnie de Gnnrapuavu. a Licen^a de Operate paru Lavador e 
benellciudor dc baiaias 
laidmi das Anwricas. Municipio dc Guorapuava. Rsiado do Parana. Rcsp Tec:

ouin.i/iwi.woM 
1 *4.% rain <
«t

clhiho ACiMirasmATivo n : JANOOO •
«6ZK>aa«

101* «ir: H4< ii»> V. ctmso *n»* '*«r»»r-.-n n 
PO%Ui tl

l»'LM/> . MU4.nr)
HiaAM*IHHAN*

inslalado na Av Mary Thompson Milazzo, S/N.
GABINETE DO PHEFEirO

-ki^saItOIM

VALOR JOTAL HOMOLOGADO. Hi 367 937.50 (Trewntos e OUont. e Sole Mil. Novoccnto* 
« Trlnta • S«t« R*.«n • Clnquenta Centavos)

TERMO OE HOMOLOGACAO DC .icitatOric
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vgo/.
concli
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Data i/regdu 
Obieio
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MUNIGPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Memorando n° 048/2018 Palmital(PR),30 de julho de 2018.

Ilmo. Sra.
NOEMI DE LIMA MOREIRA 
Departamento de Licitapao 
Prefeitura Municipal de Palmital (PR)

PREFEIT'JRA MUNICIPAL DE PALMITAL

Protocolo N°...... LQ&.Q:........

£>\ .../..ffl.'S.-Em.

Prezada Senhora

A Secretaria de Obras e Urbanismo vem por meio deste, solicitar o 
aditivo de valor do contrato n°2/2018, procedimento licitatorio Pregao 97/2017 contratado 
R MOREIRA MARTINS - ME.

Justifica-se tal pedido mediante a necessidade de mao de obra
para pedreiro.

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveito o ensejo para 
renovar meus votos de elevada estima e considerapao.

Atenciosamente,

ROSILDA GOMES DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

Meio Ambiente e Turismo

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



31/07/2018

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: R MOREIRA MARTINS 
CNPJ: 27.197.076/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relatives a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAD) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive 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 08:46:05 do dia 26/07/2018 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 22/01/2019.
Codigo de controle da certidao: 4E16.3024.0140.C87A 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

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


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado

Certidao Negativa
de Debitos Tributaries e de Divida Ativa Estaduai

N°018445726-05

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estaduai 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 acessdrias.

Valida ate 28/11/2018 - Fornecimento Gratuito

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

a

Pagimi 1 de 1
Emihdo via Internet Publica (31/07/2018 14:'I3:39)

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


rmps://www.sirge.caixa.gov.Dr/tmpresa/L;n/un/i-geUhbimprimirHapel.aspO I/U//ZU IO

IWFRfMIR i VO LIAR

CAIXA SCONOM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao Social:
Nome Fantasia:^ m m contru^ao 
Enderego:

27197076/0001-05 
R MOREIRA MARTINS ME

R JOSE BASILIO DE OLIVEIRA 498 APT 01 / 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 situaqao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O 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: 14/07/2018 a 12/08/2018

Certificagao Numero: 2018071411382735376805

Informagao obtida em 31/07/2018, as 14:47:45.

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

1/1https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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PODEF JUDICIARIO 
JUSTICA DO TBABALKO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: R MOREIRA MARTINS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.197.076/0001-05

Certidao n°: 155176717/2018 
Expedigao: 31/07/2018, as 14:51:55 
Validade: 26/01/2019 
de sua expedicao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica MARTINSMOREIRARq u e
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

27.197.076/0001-05, 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 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

s e

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 ( h t tp : / / www . ts t . j us*, br ) . 
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas 
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.

inclusive no concernente aos

Duvi-'.ias-- a suoe.cW-es.: cndtlctst. "uo.-br
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iMkPrefeitura Municipal de Palmital
Setor de Tributacao

Protocolo: Requerente: 
Finalidade: LICITACAO
IDENTIFICAOAO DO CONTRIBUINTE:

■ 41140|Alvara:
CGCM:
Cadastre:
Quadra:
Enderego: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA, 
Complemento: APT 01 
Cidade:

Data Abertura: 27/02/2017 
000000000000004513 R MOREIRA MARTINS - ME 
2 00004508

CMC:

CPF/CNPJ: 27.197.076/0001-05Inscrigao
Lote: Unidade: 

Nro.: 498
CENTRO

Situagao: Normal
Bairro:

PALMITAL
Atividade Principal:

Certificamos para os devidos fins que ate a presente data nao existem debitos 
tributarios vencidos relative ao cadastro municipal acima mencionado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar debitos constatados 
posteriormente mesmo referente ao periodo compreendido nesta Certidao.

VALIDADE CERTIDAO: 30 DIAS

PREFEITURA MUNICIBAL DE PALMITAL - PR, 31 de julho de 2018.

Rafael Andrade Almeida 
Matricula §1275

T6cnico de Controle de Tributagiio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025-'OOD1 -82

GESTAO 2017-2020

PARECER N° 263/2018-LIC

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

REF.: PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 097/2017 

CONCORRENCIA N° 157/2017

1° ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2017

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMOS 
ADITIVOS.

PRORROGAgAO DA VIGENCIA DOS AJUSTES. 
REAJUSTE DE VALOR. POSSIBILIDADE JURIDICA. 
RECOMENDAgOES NECESSARIAS. LEI N.° 
8.666/1993.

Trata-se de andlise da minuta de Termo Aditivo a 

Contrato Administrativo, na forma do art. 38, Pardgrafo Unico, da Lei n° 8.666, 
de 1993, que possui coma objeto a prorrogagdo da vigencia de referido 

ajuste.

Instruem a presente processo, dentre outros, a 

Contrato Administrativo Original, solicitagdo da Secretaria responsdvel 
propondo a prorrogagdo contratual, Minuta do Termo aditivo, na forma 

prevista no art. 38, Pardgrafo Unico, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E o breve relatorio.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR% [
CHPJ 75680025/0001 *82&

GESTAO 2017-2020
-sr*

Prefacialmente, considera-se conveniente a 

consignagdo de que a presente manifestagdo toma per base os elementos 

que constam dos autos do processo administrativo em epfgrafe. Destarte, d 

luz do art. 131 da Constituigdo Federal de 1988 e do art. 11 da Lei 
Complementar n° 73/1993, tem-se que compete a este orgdo prestar 

consultoria sob o prisma estritamente juridico, ndo Ihe sendo permitido 

adentrar a andlise da conveniencia e da oportunidade dos atos 

administrativos praticados pelo gestor, e nem, ainda, verificar aspectos de 

natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Quanto d prorrogagdo dos contratos a serem 

executados de forma continua, esta encontra amparo legal no inciso 11 do 

art. 57 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que poderd ocorrer "por iguais 

e sucessivos penodos, com vistas d obtengdo de prego e condigdes mais 

vantajosas para a Administragdo".

A definigdo de servigos continuados tern 

entendimento uniforme na doutrina. Para Jesse Torres Pereira Junior 

"execugdo continuada e oquela cuj'a folia poralisa ou retarda o serviqo, de 

sorte a comprometer a correspondente funpdo estafal ou paraestaial."

Da mesma forma, Margal justen Filho leciona que 

"Na continuidade do servigo retrata, na verdade, a permanencia da 

necessidade publico a ser satisfeita, ou seja, o dispositivo abrange os servigos 

destinados a atender necessidades publicas permanentes, cujo atendimento 

ndo exaure prestagao semelhante no futuro".

A respeito do servigo continuado, leciona o Professor 
Diogenes Gasparini, "(...) e o que nao pode sofrer solugao de continuidade 

na prestagao que se alonga no tempo, sob pena de causar prejuizos a 

Administragdo Publico que dele necessita. Por ser de necessidade perene

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CUPJ 7S68C02!w‘0001-82

GESTAO 2017-2020

para a Administrapao Publica, e atividade que nao pode ter sua execugao 

paralisada, sem acarretar-lhe danos. E, em suma, aquele serviqo cuja 

continuidade da execugao a Administrapao Publica nao pode dispor, sob 

pena de comprometimento do interesse publico."

O Tribunal de Contas da Unido ja pacificou a sua 

jurisprudencia no sentido da observdncia do inciso II do art. 57, da Lei n° 

8.666, de 1993, ao firmar e prorrogar contratos, de forma a somente se 

enquadrar como servigos continues contratos cujos objetos correspondam a 

obrigagoes de fazer e a necessidades permanentes.

Desta feita, com esteio no aludido julgado, 
entendendo o administrador que o objeto do contrato em questao 

caracteriza-se como servigo continuado e, por conseguinte, que a sua 

paralisagdo comprometeria a regularidade do funcionamento do orgdo1, 
cabe a ele prorrogar o ajuste em questao.

Ultrapassado esse ponto, insta frisar que a dilagdo do 

prazo e uma faculdade da Administragdo que somente deve ser exercida 

quando cumpridos os requisites exigidos pela Lei, quais sejam, o contrato 

estiver sendo executado a contento e os pregos estiverem compativeis com 

os praticados no mercado.

Na decisdo n° 473/1999 - Plendrio, o Tribunal de 

Contas da Unido determinou a observdncia do disposto no art. 57, inciso 11, 
da Lei n° 8.666, de 1993, somente se permitindo prorrogagdo de contratos de 

prestagdo de servigos executados de forma contfnua por iguais e sucessivos 

periodos, desde que sejam obtidos pregos e condigdes mais vantajosas para 

a Administragdo.

1 A doutrina qualifica como servigo continuado todo aquele destinado a atender necessidades publicas 
permanentes e cuja paralisagao acarrete prejufzos ao andamento das atividades do orgao. 0 rol contido na 
legislagao nao e exaustivo, cabendo ao administrador, diante do caso concrete, enquadrara servigo como 
continuado ou nao.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Por sua vez, cumpre fazer uma ressalva: a 

prorrogagao do contrato deverd ser precedida da realizagdo de pesquisa 

de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros orgaos e 

entidades da Administragdo Publica, visando a assegurar a manutengdo da 

contratagdo mais vantajosa para a Administragdo.

Estando esta limitada a iguais e sucessivos periodos, 
ndo existe obice por pretendida prorrogagdo contratual, uma vez que o 

ajuste ainda se encontra em vigor, restando igualmente respeitado o limite 

total da contratagdo original.

Por outro lado, quanto d justiticativa por escrito e 

quanto ao interesse/necessidade da prorrogagdo, requisite do art. 57, 
juntou-se aos autos Offcio subscrito pelo Excelentfssimo Senhor Secretdrio de 

Administragdo do Munidpio, informando, in verbis:

" ...7a/ aditamento, como nao podia ser de outro modo, e do interesse das 
partes, haja vista a necessidade da sua continuidade. Dessa forma, 
respaldado no inciso II do art. 57 da Lei das Licitagoes e Contratos 
Administrativos, passamos para a vossa analise a minuta dos Termos Aditivos 
para que, se achados conforme subam a apreciagao da Consultoria juridica da 
Advocacia Gera! da Uniao, que ora nos atende. "

Extrai-se dos autos que em cumprimento ao disposto 

no § 2° do art. 57 da Lei 8.666, de 1993, verifica-se que o aditamento 

pretendido foi autorizado pela autoridade competente para assinar o ajuste, 
conforme despacho de fl.

Foi confirmada pela Secretaria de Finangas a 

existencia de dotagdo orgamentdria para cobertura das despesas oriundas 

da celebragdo dos aditivos que se pretendem firmar.

Neste ponto, cumpre esclarecer que a duragdo dos 

contratos ficard adstrita d vigencia dos respectivos creditos orgamentdrios, 
podendo, quando for o caso, ser prorrogada ate o limite previsto no ato
convocatorio, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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§4° Nos contratos cuja duragao, ou previsao de duragao, ultrapasse um 
exercicio financeiro, indicar-se-a o credito e respective empenho para atender 
a despesa no exercicio em curso, bem como de cada parcela da despesa 
relativa a parte a ser executada em exercicio future, com a declaragao de 
que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ao os creditos e 
empenhos para sua cobertura.

Nesse diapasao, seguindo os preceitos acima 

enumerados, consta do process© administrativo a respectiva dotagdo 

orpamentaria para fazer face a future despesa.

Portanto, quanto ao aspecto orgamentdrio.
encontra-se regular o presente procedimento.

Quanto d regularidade fiscal das contratadas, 
verifica-se que todas as certiddes se encontram presentes e atualizadas ate 

a data de firmatura dos aditivos de prorrogapdo de vigencia.

For outro lado, imperiosa, tambem, a juntada de 

manifestapdes das Contratadas, expressando sua concorddncia com o 

elastecimento do ajuste.

Superados os apontamentos acima delineados, no 

que tange aos aspectos jundicos e formais da minuta do Termo aditivo que 

ora se analisa, constata-se que a mesma fora elaborada em observdncia a 

legislapdo que rege a materia.

Jd quando se trata de aditivo de valor, deve ser 
observado que se trata de modificapdo do conteudo original do contrato, 
que se caracteriza como uma alterapdo quantitativa, isto e, o objeto do 

contrato sera acrescido em quantidade com o correspondent© aumento no 

valor do contrato.

A Lei n° 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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I, "b", c/c seu § 1°, preve a possibilidade da Administragdo Publica realizar, 

em seus contratos, desde que justificado par fatores supervenientes d 

contratagao, acrescimos quantitativos no objeto original, observados os 

percentuais maximos ali previstos. Com efeito, preceitua o art. 65, l,"b" da Lei 

Federal, in verbis:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderao ser a lie rad os, com 
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

Omissis

b) quando necessaria a modificagao do valor contratual em 
decorrencia de acrescimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, 
nos Hmites permitidos por esta Lei;

(...)

"§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem nas obras, 
servigos ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edificio ou de equipamento, ate o limite de 50% (cinquenta por 
cento) para os seus acrescimos."

Infere-se da legislagdo acima reproduzida, 
especialmente do § 1°, do art. 65, que a dimensao do objeto contratual 
poderd ser ampliada, desde que o acrescimo, em valor, ndo ultrapasse 25% 

do prego inicial atualizado do contrato.

No entanto, previamente d efetivagdo da alteragdo 

do instrument© contratual, a Administragdo deverd observar alguns aspectos 

procedimentais que serdo abordados nos topicos seguintes deste opinativo.

Acerca do quantitative a ser acrescido, e vdlido 

registrar que ndo cabe a este orgdo juridico imiscuir-se no merito do ato
administrative, avaliando a conveniencia e oportunidade da alteragdo
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contratual que se pretende realizar, eis que sua atuagdo dd-se na forma 

prevista no art. 11 da Lei Complementar n° 73/1993, c/c o pardgrafo unico 

do art. 38 da Lei n.° 8.666/93.

Assim, no desempenho da fungdo de 

assessoramento deste orgdo jurldico, cumpre-nos alertar a autoridade 

Administrativa sobre a importdncia da devida motivagdo de seus atos, na 

medida em que recaird sobre esta a responsabilidade acerca da 

oportunidade e conveniencia na escolha do objeto e do seu planejamento 

quantitative.

Desta feita, o gestor do contrato, a quem compete 

acompanhar e fiscalizar a execugdo do ajuste, deve se manifestar acerca 

da necessidade do acrescimo dos quantitativos dos servigos propostos, 
conforme o art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

Entretanto, entende-se pertinente trazer as 

orientagoes do Tribunal de Contas da Unido acerca do tema, as quais 

devem ser seguidas pela Administragdo:

Acdrddo n.° 625/2007 - Plendrio:

"E admissive! a celebragao de aditivo contratual que 

respeite o limite previsto no §1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993 e ndo implique 

alteragdo da vantagem obtida na contratagdo original (inciso XXI do art. 37 

da Constituigdo Federal)."

Acorddo 297/2005 Plendrio:

"Adote a prdtica de registrar nos processes licitatorios 

e nos processes deles decorrentes - processes de acompanhamento de 

contratos de obras e/ou servigos - as devidas justificativas para as alteragdes
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contratuais, com as demonstragoes analiticas das variagdes das 

componentes das custos dos contratos, conforme previsto na Lei 8.666/1993 

(art. 65)."

Acorddo 124512004 Plendrio:

"Sob pena de responsabilizagdo dos agentes 

envolvidos, mantenha estrita observdncia ao equilfbrio dos pregos fixados no 

Contrato (...) em relagdo d vantagem originalmente ofertada pela empresa 

vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futures, o 

acrescimo de itens com pregos supervalorizados ou eventualmente a 

supressdo ou a modificagdo de itens com pregos depreciados vide 

principios administrativos."

Acorddo 740/2004 Plendrio

"Elaborar projeto bdsico previamente a realizagdo 

de aditamentos contratuais, em especial, quando implicar acrescimos 

quantitativos do objeto, nos termos do art. 7°, § 2°, I, da Lei n° 8.666/1993 c/c 

art. 65, i, b, do mesmo diploma legal."

Quanto aos demais requisites formais, tem-se que, 
em relagdo d indicagdo dos recursos necessaries para fazer face as 

despesas do acrescimo, a mesma estd de acordo com a dotagdo 

orgamentdria do Munidpio, conforme informagdes do setor de 

contabilidade do Municfpio.

CONCLUSAO:

Pelo exposto, esta Procuradoria opina pelo 

prosseguimento do feito, desde que observadas as recomendagdes 

expedidas neste opinativo.
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Sugere-se, pois, a restituigao dos autos ao 

Excelentfssimo Senhor Prefeito Municipal, para conhecimento do presente 

opinativo e providencias pertinentes.

E o parecer.

Palmitai, 01 de Agosto de 2018.

DANILO AMORIM SCHREINER 

Procurador Geral do Muniapio 

OAB/PR 46.945
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PREGAO PRESENCIAL N. 97/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N. 157/2017

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 002/2017

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO 
DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL -PR DURANTE O ANO DE 2018

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 Moises Lupion n° 1001, 
Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor VALDENEI DE 
SOUZA.

CONTRATADO: R MOREIRA MARTINS - ME , pessoa juridica de direito privado com enderepo a 
Rua Jose Basilic De Oliveira, 498 APT 01 - CEP: 85270000 - Bairro: Centro - PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 27.197.076/0001-05, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, 
Senhor (a) RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador do RG n°92242544 e inscrito no CPF/MF sob 
o n° 055.601.789-77 denominada CONTRATADA.

Fica aditivado 25% do valor unitario do Itens , do Contrato Administrative n. 002/2017, conforme 
tabela abaixo. O presente Aditivo foi realizado Conforme Pedido da Secretaria Municipal de 
Administragao, Parecer Juridico e descrigao constante no contrato em epigrafe, respeitando as 
disposigoes da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragoes posteriores.

VALOR ATUAL DOS PERCENTUAL 

ADITIVADO 25%
VALOR DOS ITENS 

ATUALIZADOS.TENS

R$ 22.279,99R$ 22.279,99R$ 89.119,94

Palmital (PR),01/08/2018.

ALDENEI DE S
Prefeito Municipal



4JEditais Condo do Cidadao I SEXTA-FEIRA
3 de Agosto de 2018 - Edigao nB 835

MUNIClPIO DE PITANGAMUNICfPIO DE PITANGA MUNIClPIO DE PITANGA
m

CCTTHO AMBWTIA1W) 21K JOfifcO, tTi • WC WIMH1H • W IM1in
cam ram n ■ w kjomio

com uaicnAim n k wau. m' rac («i swim < fu M»iin 
um ram « ■ co imm • m t * h o» ■ umkI ■ MI* «0A ■ BWWl

PORTARIA NF 752, DE 23 DE JULHO 0E 2018KMTARIA K* 751, DE 23 DE IUIH0 DE 2018

toccder leito i unidon Blni Anlunss, 
matriaila r' 17337, no cargo de FamBdotlco |j) 
SoquMco 111 70 tail, reletenle o periodo de 
2015/2016, ncraada itrws do Concuno PMo 
001/1997.

PORTAR1A W 750,0E 23 DE 1UIH0 DE 201!

Cooceder Aoiilio Doenja ao Scivldor Sidr«l Roman, 
malrkula n» 50779, no cargo de ftal Geral 40 horai, 
nomeadoalt3«$doConcurioR0blicon'ail2 ‘2007.

Cooceder Ferias ao Sermta Josd EvaWo Henke, 
milriailan!2071!l, no cargo de MolorislaAAIiorai, 
refeteole o periocto de 2013/2014, roneado arares do 
Coxhso PObko o' 001/2002.

0 PREFEITO HUNiaPAl DE PITANOA, E5TADO DO
PARANi, no mode suas alribui(des Icgad,0 PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, E5TADO DO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DOPARANi, no uso de suas atiibui;6« legaii,

PARANi. no ao de suas aBiboi(6cs legals,
CONSIOERANDO - Laodo Perldal de Medldna e S^uranca do Traballm.

CONS IDE RANDO - 0 Reifierimento da Secrearia Idunidpal de Saode e do Semdor.
CONSIOERANDO-O rec*nrr.ento da SeceUro Mouipal da SaOde e da semiora. RESOLVE

Art 1> CONaDER 00 Serddor SIDNEI ROMAN, nuUicuU n> 50779, servilor desU 
MunicipaSdade. lolado na Secreiaria Municwl da Fazenda, eaercendo o cargo de Focal 
Gcral, Ucenga para tralamento di nidi, por 30 (Uinta] dial, ccofotme prevl o atlgo 136 
da Lei Mtnidpal 784/96 - Estatuto dos ServBores Pubtcoc MutOdpali, a contar de 13 de 
|uBude201S.

Art. 2' O prazo desaHo no arc 1', caradenzado como Audio Ooenpa t gararlido pelo 
Regime Prjpriode Previdencia Social, conlonre An. 23 da Lei I.243/2C05 de 30 de(unho de

RESOLVE
RESOLVE

Art. 1' CONCEDER 40 serodor LOSE EVALDO HENKE, mairicu'a n» 207181, pcntador do RG 
n» 700923 SSPPR, CPF n' 059.764J19-20/PR, F/R1AS, por 20 (vinle] dias do petiodo de 
2013/2014 (Coccutio Pubto n'001/20IHlno cargo de MOIORISTA, confome. An. 127 e 
Art. 128 da Lei 784/96 - Estatuto dcs Servdorei Publcos Umicipais. a cor.lar de 23 de 
jullKde2018.

Senridorei Publicos Munldpais, a contar de 23 de julho de 2018.

Art. 2! Deconido o prazo deialto no artigo IP, a senidora deveri apiesentar-ie ao Irabalho 
rvod3!2deagoslode2018.

Art. 3« Esta Pcrtarta entra em cFgor na dala de iua PtibEca^o

200S.
12> DcconWo o prazo dcicrito no anlgo is, o servidor deveri apresenlar-se ao trabalho 
/ 4312* agosto de 2018. Art 3' Deconido o prazo descrito no Artigo 1! o servidor deveri apresentar-se ao trabalho 

no dia 12 de agosto de 2018.
Art. 3' Esta Pcrtaru cnlra cm vigor na dala de sua PobSca^o.

Art 41 Esia Pottaria enUa em vigor na data de sua fubfeagao.

Preleitura Municipal de fitanga, em 23 de julho de 2018.Prelellura Municipal de Pilanga, cm 23 de |olho de 2018.Preleiturz Municipal de Pitanga, em 23 de julho de 2018.

'oWks,—
uiRod^uJs Barbosa Makc4iRodrigues BarbosaMaicolG.l Malcoli

Prcleito Preleito

DirteSalOirceU. Orcrtai
isHunsanosDiretotadoDeplo.1Oielora do De?to.dei iHumarm DiretoradoDepto.i

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
MUNIClPIO DE PITANGA CMITHKCIMCK}

ccmo M41WTMTW M K jausw, III • 70NE M) )MWm • W »8.lin 
CAPA POSTAL 11 • ccasawi • MI AN 04 • WAANA

AVISO DE LICITACAOAVISO DE LICITACAO
PORIARIA N* 770, DE 02 DE AGOSTO DE 2018

Pregao Presencial n° 036/2018 
Procedimento Ucitatorio n° 073/2018

Pregio Presencial n° 031/2018 
Procedimento Ucitatorio n° 0682018Concede Afosemadocla ppr mvalidez Pecmanenle, nos 

lermos o Art 40.1, }T,I, da CF.c/c ail.6'-A da E.C. 
41/03 - Emenda 70/2012, ao servidor Celso Rosa, no 
cargo dePcdreiro.

OBSERVAQAO: LFCITAgAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEOOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO 
ART. 3’ E ART, 18 DA LEI COMPLEMENTAR N° 12312006 E EM ATENDIMENTO AO 
ART. 48,1 DA LB COMPLEMENTAR N* 147/2014 E LB DO MUNIClPIO DE PALMITAL- 
PR 1.025/2016,

OBSERVACAO: UCITACAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEOOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO 
ART. 3° E ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N* 123/2006 E EM ATENDIMENTO AO 
ART. 48,1 DA LEI COMPLEMENTAR N* 147/2014 E LB DO MUNIClPIO DE PALMITAL- 
PR 1.025/2016,

O PREFEITO DE PITANGA, DO ESTAOO DO PARANA, no 
jsc- de suas amtwcta ow f* sao ronlerilas nor lei, e raosnteando o processo d* 
aposenladbria do servidor CLLSO ROSA.

0 Municlpio de Palmilal-PR, Estado do Pararri com fundamento na Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, apb'cando-se subsWiariamenle, no que couberem, as disposi?6es da 
Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragGes poslertores, e demais normas 
regulamenlates aplicAveis A espAde. comunica que reatorA IldlapAo confo-me as 
segulnles especrficacoes

RESOIVE 0 Municlpio de Palmilal-PR, Eslado do ParanA com lundamenlo na Lei Federal n' 10.520, 
de 17 de julho de 2002, apllcando-se subsidtariamenle, no que couberem, as dlsposlqfles da 
Lei Federal n‘ 8.666. de 21 de junho de 1993. com alleraqaes posleriores, e demais normas 
regulamentares aplicAveis A espAde. comunica que realizarA BdlapAo conlorme as 
seguinles espedficacoes:

Art 11 • to concedkb ao Servidot CELSO ROSA, mrtricula 26231, brasilero, casado 
servvdcr publico Municipal d* Pitanga, ocupar.lt do Cargo clMho PEDREIRO. ponador do 
SO m S 20S.669T SESP/PR. nscrilo no CPF NT ;05,12IJ 609-59/PR, APOSENTADORIA POR 
INVAUDE2 PERMANENIE, dt cwfcrmididt ccm o Art. 40, $ IT, I, da CF. c/c art 6'-.s da 
E.C 41/C3 - Emonda 70/2012 • Prcvwto Froporcional - DOENfA COMUM, NiO 
ESFECinCAOO FM LEI • Com Paridade - Ultima Remunerjfio. OBJETO: AQUISICAO DE AR CONDICIONADO VEICULAR TRAZBRO MINIMO DE 

85.000 BTUS NOVO PARA INSTALA?AO NO VElCULO MICRO^INIBUS MARCOPOLO - 
MODELO VOURE V8L LONGO CONFORME TERMO DE REFERENCIAL DO EDITAL,

OBJETO: CONTRATA5AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE
servicos na Area assessors tecnica e tributAria para atender
AS NECESSIDADES DA SECRETARY DE AGR1CULTURA, INDUSTRIA E 
COMERCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.

Art 2' - Fica estipulado tomafvovsnto mtnsal dt sua aposunladcrla 0 valor de RS 1.339,78 
(Um mil trezentos c irtaa c novt dois rears e selenla e dlo centavosj.

DATA DE ABERTURA: 17 de Agosto de 2018 As 14:00 boras 
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pregn Pot Hem.

Art. 3' - Esca Poruria enui em v'gor na dara dt sua pubioflo, rewgaoas as *fOsif6es cm 
contcirio DATA DE ABERTURA: 21 de Agoslo de 2018 As 09:00 horas

VALOR GLOBAL DO ITEM: RS 28,150,00(Vinte e oito mil, cento e clnquenta reals)
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preqo por Lole.Rtgu:re-setPubliqut-sc

INFORMA?6ES: 0 Edilal e anexos esIAo disponlveis no site svww.oalmllal.Dr.oov.br. e; 
maHidlapalmil3lf8iomail.com tambAm podendo set relirados na sede da Prelellura 
Municipal de Palmital, silo A Rua MoisAs Lupion n“ 1001 - Centro, em Palrriy - ParanA, 
Fone: (42) 3657-1222. de segunda A sexta-feira, no horArio de expedtenle das 08:00hs as 
11:30hsdas 13:00 as 1760hs.

Mumcipio de Pilanga, 02 dt agoslo de 20LS. VALOR GLOBAL: R$ 22.800,00{Vln(e e dois mil e oltocenlos reals)

INFORMAgOES: O EcCtal e anexos estao disponlveis no site www.oalirilal.Dr.aov.br. 
lambAm podendo set rebrados na sede da Preleiiura Municipal de Palmital, silo A Rua 
MoisAs Lupion n“ 1001 - Cenlro, em Palmital - ParanA, Fone: (42) 3657-1222, de segunda A 
sexta-lelra, no horArio de expedienle.

Palmilal-PR, 03 de Agoslo de 2018.

Palmilal-PR, 31 de Julho de 2018.

LucaneOiasGonfaies
OiretoaduPPPS

VALDENEIDE SOUZA 
Preleito Municipal

VALDENEIDE SOUZA 
Preleito Municipal

http://www.oalirilal.Dr.aov.br
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PREGAO N° 97/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO -157 /2017

1° TERMO ADITIVO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2017

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MAO 
DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL -PR DURANTE O ANO DE 2018

Que fazem entre si, de um lado, o 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 Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 2001086-0 SSP-PR 
e inscrito no CPF/MF sob o n° 374.571.369-91, domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto n° 
798, Vila Carolo, Palmital-PR denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Fornecedor R 
MOREIRA MARTINS - ME , com enderego a Rua Jose Basilic De Oliveira, 498 APT 01 - CEP: 
85270000 - BAIRRO: CENTRO inscrita no sob n°. 27.197.076/0001-05, neste ato representada 
por seu representante legal, Sr(a). RAFAEL MOREIRA MARTINS, a seguir denominada 
CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, em consonancia com a Lei 
Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes ao Contrato Administrative n. 002/2017, em consonancia 
com a Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - VALOR: Fica aditivado 25% do Valor do Contrato 
Administrative supramencionado, conforme tabela infra. O presente Aditivo foi realizado Conforme 
Pedido da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Palmital, Parecer Juridico e descrigao 
constante no contrato em epigrafe, respeitando as disposigoes da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993 e alteragoes posteriores.

HENS
Lote Item Cbdigo do

produto/ser
vigo

Descrig3o do 
produto/servigo

Prego
uniterio

Unidade de 
medida

Quantidade Prego total

mAo-de-obra
PARA PEDREIRO

1 1 10974 HR 1,00 22.279,99 22.279,99

TOTAL R$ 22.279,99

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270
Fone Fax: (42) 3657<i222^

almit;
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GESTAO 2017-2020

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais Clausulas do Contrato 
Original desde que nao colidam as deste Termo.

B-por assim estarem as partes ajustadas assinam o presente termo em 03 (tres) 
vias de igual teo/ e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza plena 

eficacia jurldica. /

Palmital, 01/08/2018

/

VAU |K)E SOUZA
o municipVp

Contratante

R MOR^IRA MARTINS - ME
RAFAEL MOREIRA MARTINS 
Contratado(a)

Testemunhas:

\a.X±-
NOME^EjnAS/SIOMA 
CPF:90539850934

Nome: ROSILDA GOMES DA SILVA 
CPF:59981113972

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


