PREFEITURA DE

PALMITAL
GESTAO 2021 A 2024

DISPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITACAO N5 008/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO
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DATA: 05/03/2021
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27/2021

CONTRATADO :IMPREFORM-FORMULARIOS CONTINUOS LIDA
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CNPJ/MF :02.702.600/0001-27
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CONTRATO :30/2021
Valor :16.500,00(Dezesseis mil e quinhentos reals
-
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, OBJETO :AQUISigAO DE FORMULARIOS ;PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA

?

| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIAL E COMERCIO ,DO MUNICPIO DE
i1

PALMITAL-PR.
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MUNICIPIO DE

FolitJ.

PALM UAL

Rss.

GEST&O 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82
Palmital (PR), 23 de Novembro de 2020.

Memorando n° 007 /2020

llmo. Sr.
MD Presidente da Central de Controle da Prefeitura Municipal de Palmital (PR)
DARTHSON ADRIANO BONASSOLI

Prezado Senhor,
Venho, atrav^s do presente, informar a Vossa Senhoria que a Secretaria
Municipal de Agricultura Industria e Comercio, NECESSITA DE PROCEDIMENTO
LICITATORIO PARA AQUISIQAO DE FORMULARIO CONTfNUO, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO, DO MUNIClPIO DE PALMITAL- PR.
Os formulcirios se encontram descritos conforme anexo.
Ato continue, ap6s realizadas as cotagoes, requer-se seja o presente
feito encaminhado ao Excelentlssimo Senhor Prefeito Municipal, para autorizag§o de abertura de
procedimento licitatbrio para aquisigSo dos materials supramencionados.
Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para renovar
meus votos de elevada estima e consideragao.
..^enciosamente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Protocolo N°

Em... .Cl. L.../Ji.
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SODEPIJVEIRA MARQUES
Secretaria MunicipaPde Agricultura Industria e Comercio
Secrot^rla

;

*

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

*

MUNICIPIO DE

PALM ITAL

iTisa.

GESTAO 2020/2024
CNPJ-75.680.025/0001-82

CENTRAL DE CONTROLE
Memorando n° 17/2021

Palmital, 02 de Margo de 2021.

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

Exmo. Sr. Prefeito
Atraves do presente, encaminho os memorandos n° 24/2021 e 07/2020 de autoria
dos Secretarios Municipals de AGRICULTURA E SAUDE, quais requerem que seja
realizada cotagoes de pregos pela Central de Controle do Municipio, e solicita ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal autorizagao para abertura de procedimento licitatorio para AQUISIQAO
DE MATERIAL GRAFICO, , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA
REFERIDAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
Outrossim, segue em anexo as respectivas cotagoes de pregos dos itens
relacionados para os devidos fins.
Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideragao.

MONTEIRO
JESSI
DepartamerttoLicjtfeggo da Central de Controle
Membro da Comfesao Recebimento de Bens e Consume

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

01

NOME DO PRODUTO E DESCRIQAO

FORMULARIO CONTINUO - PARA IMPRESSAO DE NOTA
FISCAL DE PRODUTOR
TAMANHO: 24 CM X 28 CM, EM 04 VIAS EM PAPEL AUTO
COPIATIVO, CADA VIA IMPRESSA EM CORES
DISTINTAS (1° VIA EM PRETO, 2° VIA EM VERDE, 3° VIA
EM VERMELHO, 4° VIA EM AZUL), SENDO A PRIMEIRA E
ULTIMA VIA COM 56GR E VIAS INTERMEDlARIAS COM
54GR, COM SERRILHA DE CANHOTO.

QUANTI
DADE

UND

40

cx

JiJia.

' (.icitapac ^
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Rua Saldanha Marinho, 2790 | 51. 02 | Dos Estados

GRAF 1CA

GUARA
—

CEP 85035-160 | Guarapuava | PR
I

fMPRESSOS OFF SET

« 3623-5715

CNPJ 11.535.183/0001-66

ORCAMENTO
Cliente: Prefeitura Municipal de Palmital
■mri

Nota Fiscal Produtor Rural
PARA IMPRESSAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR TAMANHO: 24 CM X 28 CM,
EM 04 VIAS EM PAPEL AUTO COPIATIVO, CADA VIA IMPRESSA EM CORES DISTINTAS
(10 VIA EM PRETO, 2° VIA EM VERDE, 3 ° VIA EM VERMELHO, 40 VIA EM AZUL),
SENDO A PRIMEIRA E ULTIMA VIA COM 56GR E VIAS INTERMEDlARIAS COM 54GR, COM SERRILHA
DE CANHOTO.
•
40 caixas = com 500 jogos cada
20.000 Jogos = R$ 17.540,00

Carteirinha Do Diabetico e Hipertenso
MATERIAL: PAPEL CARTOLINA
Cores = Branca / azul / amarela .
Tam = 30x21 cm
2.000 unidades - R$ 880,00

Frete a pagar
Prazo de entrega 20 a 30 dias
Prazo de pagamento 20 dias

Guarapuava, 02 de Marqpo de 2021,
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JAEGER ARTES GRAFICAS LIDA

CNPJ: 77 009.900/0001 r24
Inscr. Est: 401.04168-04
Rua Saldanha Marinho, 2954 • Cx. Postal 323
CEP 85035*160 * Guarapuava • Parana
Pone/Fax: (42) 3623-3113

Prefeitura Municipal Palmital
Conforme solicit ado, segue or? amento -

RAZA0 SOCIAL: Jaeger Artes Grafica
CNPJ: 77.009.900/0001-24
ENDEREgO: Saldanha Marinho, 2954
E-MAIL: impresset@impresset.com.br

Item

1

Descrifao
FORMULARIO CONTiNUO PARA 1MPRESSAO DE
NOTA FISCAL DE
PRODUTOR TAMANHO: 24
CM X 28 CM, EM 04 VtAS
EM PAPEL AUTO
COPiATIVO, CADA VIA
IMPRESSA EM CORES
DISTINTAS (V VIA EM
PRETO, 2* VIA EM VERDE,
3° VIA EM VERMELHO, 4°
VIA EM AZUL), SENDOA
PRIMEIRA E ULTIMA VIA
COM 56GREVIAS
INTERMEDlARIAS COM
54GR, COM SERRILHA DE
CANHOTO.

Qtde

Valor unt

Total

40 cx

R$ 390,00

R$ 16.400,00

GUARAPUAVA, f2 DE Mar^o 2021

r
77 009 900/0001*24
JAEGK - ARTE3 G-'uL'AS LT0A
rua c.ii:
2X54
aM.-5'J c:z LwTACCS
CEP GC.03 5-160

L

GUARAPUAVA • FR

*

e-mail: impresset@impresset.com.br
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Impreform Formul^rios Continues Ltdei.

CNPS: 02.702 600/0001-27 • Inscr Est.: 901.66176-68
Rua Saldanha Marinho, 2940 • Guarapuava • Parana
Fone: (42) 3627-1106“

Prefeitura Municipal Palmital
Conforme solicitado, segue orgamento -

RAZAO SOCIAL: Impreform Formularies Contmuos Ltda
CNPJ: 02.702.600/0001-27
ENDERE^O: Saldanha Marinho, 2940
E-MAIL: impreform@imprefQrm.com.hr

Item

1

Descrifao
FORMULARIO CONTiNUO PARA IMPRESSAO DE
NOTA FISCAL DE
PRODUTOR TAM ANHO: 24
CM X 28 CM, EM 04 VIAS
EM PAPEL AUTO
COPIATIVO, CADA VIA
IMPRESSA EM CORES
DISTINTAS (V VIA EM
PRETO, 2° VIA EM VERDE,
3° VIA EM VERMELHO, 4°
VIA EM AZUL), SENDO A
PRIMEIRA E 0LTIMA VIA
COM 56GR E VIAS
INTERMEDlARIAS COM
54GR, COM SERRILHA DE
CANHOTO.

Qtde

Valor unt

Total

40 cx

R$ 390,00

R$ 15.600,00

GUARAPUAVA, 26 DE Fevereiro 2021

r
0 2 702 6 0 0/0 001-2 7
IMPREFORM - FGRMUl ARIC 5
CONTlNUOS LTDA

L

RUA SALDANHA MARINS;}, JWO
CEP 85035 160
guarapuava • PR

J
e-mail: impreform@impreform, rom.hr
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05/03/2021
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

S
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA
DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAgAO DATA
28/08/1998
CADASTRAL

N0MERO DE INSCRigAO

02.702.600/0001-27
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

IMPREFORM

EPP

cOdigo e descriqAo da atividade econOmica principal

18.13-0-99 - Impressao de material para outros usos
C6DIGO E DESCRigAO das atividades econOmicas secundArias

18.13-0-01 -lmpress§o de material para uso publicitario
cOdigo e descriqAo da natureza jurIdica

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO

nOmero

R SALDANHA MARINHO

2940

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNIClPIO

UF

85.035-160

DOS ESTADFOS

GUARAPUAVA

PR

ENOEREQO ELETRONICO

TELEFONE

IMPRESSET@IMPRESSET.COM.BR

(42) 3623-3113

ITE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA

27/08/2005

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 05/03/2021 as 13:42:45 (data e hora de Brasilia).

Pagina: 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUA'
Secretaha Municipal de Finan^as
Rua Bhgadeiro Rocha^ 2777 - Centro

CERTIDAO NEGATIVA 1309

/2021

CONTRIBUINTE:IMPREFORM-FORMALARIOS CONTINUOS LTDA
CPF/CNPJ:02.702.600/0001-27
ENDERECO:R. SALDANHA MARINHO

N°:

2940

CENTRO

FINALIDADE:Inexistencia de D6bitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitagSo, que o contribuinte acima
identificado n.ao possui d^bitos tributcirios pendentes junto a fazenda publica do
Municipio de Guarapuava at6 a presente data.
Com a localizagSo acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Publica
Municipal de cobrar d6bitos posteriormente constativos, mesmo referente ao period©
nesta certid3o compreendido.
A presente certidao e valida por 90(noventa) dias, a contar da data de emissSo da mesm<
Guarapuava,12/01/2021

CdDIGO DE AUTENTICIDADE 853368929853368

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjre...
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
nOmerode inscricAo

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

02.702.600/0001-27
MATRIZ

DATADE A8ERTURA

28/08/1998

NOME EMPRESARIAL

IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LIDA
TtTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

IMPREFORM

EPP

C0DIGO E DESCRIQAO DAATIVIOADE ECONOMICA PRINCIPAL

18.13-0-99 - Impressdo de material para outros usos
CODIGO E DESCRlCfo DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

18.13-0-01 - Impressdo de material para uso publicitario
CODIGO E DESCRIQAO DANATUREZA JURtolCA

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R SALDANHA MARINHO

2940

CEP

BA1RRO/DISTRITO

MUNlCiPlO

85.035-160

DOS ESTADFOS

GUARAPUAVA

ENOERECOELETRONICO

TELEFONE

IMPRESSET@IMPRESSET.COM.BR

(42) 3623-3113

COMPLEMENTO

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA

27/08/2005

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

Aprovado pela InstrusSo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 12/01/2021 as 16:45:10 (data e hora de Brasilia).
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

*

\
y

'J ' •
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO
Nome: IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LIDA
CNPJ: 02.702.600/0001-27
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer divides de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que
n3o constam pendencias em seu nome, relativas a cr6ditos tributerios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Dlvida Ativa da UniSo (DAU) junto £
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao 6 v£lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os brgSos e fundos publicos da administra<?ao direta a ele vinculados. Refere-se a situaqao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contributes 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 verifica<?ao 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 16:48:13 do dia 12/01/2021 <hora e data de Brasllia>.

Vaiida ate 11/07/2021
Cbdigo de controle da certidao: 367C.756F.5B30.DD6F
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1 of 1

12/01/2021 16:48

IMPREFORM - FORMULArIOS CONT^tlwOS LTpA. *;
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C.N.P.J./M.F. N.° 02.702.600/0001-27
la. (PRBViEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

INES COSTA JAEGER, nascida no dia 11 de fevereiro de 1950, em Santo Antonio da
Platina estado do Parang, brasileira, casada em regime de comunMo universal de bens,
empresdria, aposentada, residente e domiciliada a Rua Benjamim Constant, n.° 1975 Centro - CEP.: 85010-190, em Guarapuava - Pr., portadora da cedula de identidade RG.
a0 4.477.347-3 - SSP/PR., e do C.P.F. n.° 508.853.329-20; ZEZINHA APARECLDA
EGBERT JAEGER, nascida no dia 24 de abril de 1961, em Guarapuava estado do
Parand, brasileira, casada em regime de comunhdo universal de bens, empresaria,
residente e domiciliada a Rua Marechal Floriano Peixoto, n.° 2278 - Centro - CEP.:
85010-250, em Guarapuava - Pr., portadora da cedula de identidade RG. n.° 3.151.544-0
- SSP/PR, e do C.P.F. n.° 444.934.109-06, unicas socias quotistas componentes da
empresa IMPREFORM - FORMULARIOS CONTBVUOS LTDA, “sociedade
empresAria, sob forma de sociedade limitada”, nos termos dos arts. 1.052 e seguintes
do C6digo Civil (Lei n.° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002), com sede & Rua Saidanha
Marinho, 2.940 - Bairro dos Estados - C.E.P.:85.035-160, na cidade de Guarapuava - Pr.,
inscrita no C.N.P.J. sob n.° 02.702.600/0001-27, com seu regime tribut&rio conforme
dispde o artigo 179 da Constitui^o Federal de 05.10.1988, em conformidade com a Lei
n.° 9.841 de 05.10.1999 (Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte),
com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Parana, sob NIRE n.°
41203969280, em sessSo de 28.08.1998, resolvem de comum acordo, promover sua
Primeira Altera^o Contratual, que se regera mediante as cldusulas e concludes seguintes:
clAsula primeira
Do Capital Social e das Quotas Sociais
1. O capital social que era de R$. 30.000,00 (trinta mil reais), sera elevado para
R$. 581.000,00(quinhentos e oitenta e um mil reais), efetivando-se com a
incorpora^ao de R$ 551.000,00(quinhentos e cinqtlenta e um mil reais), com
aumento de 551.000 quotas, no valor real de R$ 1,00 (um real) cada uma, que
serSo integralizadas com a utiliza^So dos lucros acumulados registrados na
contabilidade e demonstrado no balan^o de 31.12.2002, registrado no livro
diario n ° 5 (cinco).
• Lucros Acumulados
R$. 551.000,00
• Exercicios de 1998 a 2001 e parte de 2002
1. O aumento mencionado na cl&usula anterior, sera dividido proporcionalmente d participa^o societdria entre as sbcias da seguinte forma.

IMPREFORM - FORMULARIOS CONT4|snM3S LtpA. *:
• ••
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•• •
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C.N.P.J./lVf.F. N.°. 02.70,2600/0001-27
1*. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

a) Ines Costa Jaeger, que possuia 15.000 quotas no valor de R$.
15.000,00(quinze mil reals), recebe neste ato mais 275.500 quotas no
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R$. 275.500,00,
passando a possuir 290.500 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, num total de R$ 290.500,00(duzentos e noventa mil e quinhentos
reals);
b) Zezinha Aparecida Egiert Jaeger, que possuia 15.000 quotas no valor
de R$. 15.000,00(quinze mil reals), recebe neste ato mais 275.500 quotas
no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R$. 275.500,00,
passando a possuir 290.500 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, num total de R$ 290.500,00(duzentos e noventa mil e quinhentos
reais);
2. Em decorrencia da presente altera^o, o capital social que se eleva paraR$
581.000,00 (Quinhentos eoitentaeum mil reais), dividido em 581.000 quotas
no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, ficando a participa^o societ&ria
distribuida entre as sdcias da seguinte forma:
Socios
Ines Costa Jaeger
Zezinha Ap, Egiert Jaeger
Total

N.° de Quotas
290.500
290.500
581.000

Valor em R$.
290.500,00
290.500,00
581,000,00

3. A responsabilidade das socias esta limitado & importancia do capital social, mas
respondem solidariamente pela integraliza^o do capital social.
4. Poderd a sociedade a criterio das socias, e se verificadas perdas irreparaveis ou
se constatado que o valor do capital e excessive em rela^o ao seu objetivo
social, reduzir o capital mediante redu^&o de quotas proporcionalmente a
participa^o de cada socia, garantindo-se os direitos dos credores
quirografdrios, restituindo-se parte do valor das quotas as socias, respeitandose as disposi9des legais especificamente os arts. 1.082, 1,083, 1.084 do C6digo
Civil.

IMPREFORM FORMULARIOS CONTHjU^ LTlJA.. *;
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C.N.P.J./M.F. N.° 02.702.600/0001-27
r. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL
CLAUSULA SEGUNDA
Da Cess&o de Quotas e do Direito de Preferencia
1 . As quotas de capital da sociedade nSo podenio se alienadas a terceiros estranhos
ao quadro social sem o pr£vio consentimento das demais socias, as quais fica
assegurada a preferencia na aquisi^o em igualdade de conduces, devendo a socia
retirante oferecer suas quotas as demais sdcias sempre por escrito, em
correspondencia dirigida a cada socia do qual constem as condisSes de alienage,
para que estas se manifestem sobre o exercicio da preferencia no prazo de 30
(trinta) dias.
2. Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercicio do direito de preferencia sem
que as socias tenham se manifestado, ou se houver sobras, as quotas poderao ser
cedidas ou alienadas a terceiros.
3. Em principio e vedado a qualquer das sdcias adquirir a totalidade das quotas da
socia retirante, devendo a participate desta ser rateada igualmente entre as socias
remanescentes, na proporto das quotas que possuirem, salvo se uma delas
desistir do direito de preferencia.
CLAUSULA TERCEIRA
Da Retirada, ExclusSo de Socia, da Resolu^do das Quotas de Uma S6cia em Rela^o
k Sociedade
1. A retirada de sdcias da sociedade dar-se-a:
a) pela vontade unilateral a qualquer tempo, por dissidencia em rela^ao a
alterato contratual deliberada pela maioria ou pela falta de afeigSo social art.
1.029 da Lei 10.406/2002;
b) pelo dbito da socia quando ent&o obedecidos os ditames dos arts. 1.027, 1.028
e 1.032 da Lei 10.406/2002;
c) pela falencia da sociedade em que venha a ser quotista nos termos do art.
1.030 da Lei 10.406/2002;
d) pela liquidato das quotas obtidas pela execute de uma das sdcias conforme
determina o art. 1.026 da Lei 10.406/2002;
e) pela exclus^o ou expulsSo de uma socia ocasionado pela pr&tica de atos de
ineg&vel gravidade ou justa causa.
03

cP Ucitag&o ^
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C.N.P.J./M.F. N.° 02.702.600/0001-27
1*. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL
2. Sao considerados atos de inegavel gravidade: a calunia, concorrencia desleal,
abuso de poder e o calote de uma socia em rela$&o a sociedade empresaria em
raz&o da integralizap^o das quotas subscritas no prazo pactuado no contrato
social.
3. Considera-se justa causa, como motivo de expuls^o de uma socia, o abuso de
poder, prevarica^ao, viola^ao ou n5o cumprimento das disposi^Ses pactuadas no
contrato social e a falta de decoro empresarial, que deve ser provada por atos de
desidia, atentado aos ditames do contrato ou objetivo aziendal, concorrencia
profana e atos de sdcia prodiga.
4. Havendo a retirada de socia senio apurados os haveres/deveres da socia retirante,
suportando o mesmo lucros/prejuizos na propor^o de suas quotas, inclusive a
valoriza^o, podendo ser atribuido £gio ou des&gio na aliena^o de suas quotas
em conformidade com o item 5 da cl&usula quarta.
clAusula quarta
Do Pagamento dos haveres por Resolu^do Parcial de Quotas
1. Os haveres das sdcias retirantes ou excluidos ser&o pagos mediante a elabora^ao
de balan9o de determina9ao, obedecida as determina95es dos artigos 1.031 e
1.085 da Lei 10.406/2002.
2. A quota liquidada sera paga conforme o que for convencionadas entre as sodas
inclusive com atualiza9&o por indice de corre9&o monetaria nacional acrescida
de juros remuneratorios, precedendo-se a diminui92Lo do capital social e as
respectivas reservas liquidadas.
3. A sociedade por delibera^o da maioria das sodas poderd adquirir as quotas e
mante-las em tesouraria pelo prazo mdximo de seis meses, onde devera ent&o
recompor a pluralidade social sob pena de diminui9ao do capital social, ou
dissolu9do do capital da sociedade se existir somente uma socia remanescente.
Esta op9§lo somente serd valida se a sociedade empresarial dispuser de verbas
04
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C.N.P.J./M.F. N,° 02.702.600/000-24
I*. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL
(reservas de lucres) suficiente para satisfazer os direitos da socia que se despede,
sem afetar a integridade do capital social e sua reserva.
4. No prazo de trinta (30) dias ser& levantado o balance de determina^o da
sociedade, cuja data base e a ocorrencia do referido evento. Considera-se como
data do evento:
a) a data da notificagao pela socia dissidente de altera^ao contratual;
b) a data da morte da socia;
c) a data de requerimento da socia retirante voluntario pelo fim da afei^So
societaria;
d) a data da reunilo de quotistas que exclui a socia por falta grave;
e) a data de qualquer outro evento que de causa & sua apura^o de haveres, como
data da senten^a de execute de quotas art. 1.026 da Lei 10.406/2002, ou data
da incapacidade superveniente atestada por medico ou sentenga judicial, ou a
data em que tiver em morn a socia que subscreveu e nslo integralizou as quotas
do capital social.
5. O balan9o de determinate para fins de avaliato econdmica poder& a critdrio das
sdcias ser elaborado por perito contador independente, que devera observar:
a) o valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliato a valor
venal dos bens e dos direitos do ativo permanente;
b) todos os ativos e passives ocultos tais como base negativa de tributos;
c) fundo empresarial ou aviamento aquilatado do metodo holistico;
d) valores liquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e
passivas;
e) ou pela existencia de titulos de realizato duvidosa.
Nao sao considerados os lucres ou perdas posteriores a ocorrencia do evento que
Ihe deu causa, exceto se forem consequencias diretas de atos de gestSo tais
como fundo empresarial.
CLAUSULA QUEVTA
Da Administrate
1. Ficam investidos na funto de “admimstradoras” por delegate das sdcias, por prazo
indeterminado, a socia Sra. Ines Costa Jaeger e a Sra. Zezinha Aparecida Egiert
Jaeger, qualificadas, dotado de poderes de administrate assim entendidos, os
05
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C.N.P.J./M.F. N.° 02.702.600/0001-27
1*. (PREMEIRA) ALTERACAO CONTRATUA
poderes de gest&o e de rep reset)ta^3o da sociedade, que devem ser exercidos nos
limites legais e contratuais unicamente para que os objetivos sociais sejam atingidos,
delimitados da seguinte forma:
2. As administradoras tem o dever de informar, e est&o obrigadas a prestar as demais
sdcias caso venham participar da empresa, contas justificadas de sua administrate,
apresentando-lhes balancetes mensais, inventario anual, relatorio da administra^ao
que devera entre outros fatores relevantes, incluir a mensura^ao do aviamento,
demonstra9des fmanceiras nos termos do art. 176 da Lei 6.404/1976, sob a
responsabilidade tecnica do contabilista, disciplinados pelos arts. 1.177, 1.178 e art.
1.195 do Cddigo Civil.
3. O uso da denominato social 6 privativo das administradoras acima, que respondem
solidarias e ilimitadamente por culpa presumivel, por invigilancia, por impericia,
desidia ou dolo e pelos atos praticados contra este instrumento ou determinates da
lei.
4.

Cabera o uso da firma, individualmente, para fins de administrato geral, e
obrigatoriamente em conjunto para opcodes referentes a alienate de imdveis,
garantias, hipotecas, avais ou fia^as, inclusive emprestimos pessoais que vinculem a
participato de quaisquer uma das socias, e a outorga de procurato em nome da
sociedade, onde devera especificar os atos a serem praticados e o prazo da validade.

CLAUSULA SEXTA
Das Reunides de Quotistas e das Deliberates Sociais
1. A reuniao das socias sera convocado pelas administradoras com 10 (dez) dias de
anteceddncia, mediante a expedite de carta convocatoria com local, data, hora e a
ordem do dia da reuniao, para os endere^os que as socias para esse fim depositarem
na sede da sociedade.
2. Dependem de deliberate das sdcias:
a) a aprovato das contas da administrate;
b) exclusao de uma das socias;
c) o modo e o valor da remunerate das administradoras;
d) a designate ou destituito das administradoras;
e) a transformato, a fusSo, a cisSo ou incorporato da sociedade;
f) resoluto , dissoluto e liquidate da sociedade empresarial;
06
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C.N.P.J./M.F. N.° 02.702.600/0001-27
1*. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a nomeaslio ou destitui^ao de liquidantes e o julgamento de suas contas;
pedido de falencia ou concordata da sociedade;
expuls^o de socia por falta grave ou incapacidade superveniente;
investimentos em outras empresas;
aprova^So de laudo de reavalta^So a valor venal de bens ou direitos do ativo
permanente;
e o ingresso na sociedade dos herdeiros da socia pre-morta, por requerimento do
inventariante, em substitute ao pagamento dos haveres da socia pre-morta,

3. Nas deliberagdes sociais nas quais cada quota do capital social correspondera a um
voto, ser&o tomadas em reuniao das sodas cujo “quorum” de instalag&o serd as
maiorias absolutas do capital social. O “quorum” de deliberag&o e tamb6m o da
maioria absoluta do capital social, exceto unicamente para a nomeagSLo ou destitute
da administradora, alienagSo do estabelecimento industrial, cisSo, fus&o,
transformag&o, dissolug&o e liquidagSo da sociedade quando o “quorum” minimo
deliberativo sera de 2/3 (dois tergos) dos votos das quotistas.
4. Dos atos da administragao e das reunioes das sdcias senfo lavradas atas dos trabalhos,
ocorrdncias e deliberagdes em livro proprio, que dever&o ser assinados por todos os
presentes em conformidade com o item 2 da clausula quinta.
CLAUSULA StTLMA
Da institute do Conselho Fiscal
As sdcias representadas por um “quorum” minimo de 2/3 dos votos das quotistas
e, se assim o desejarem, julgando necessdrio, podenio instituir o conselho fiscal.
clAusula oitava
Das Demonstragfies Financeiras Cont£beis e Sociais
A sociedade podera levantar, a criterio das socias e para fins fiscais, balangos
intermediarios para efeito de apurag&o de resultados e de eventual distribute de lucros,
inclusive a titulo de remuneragSo de juros sobre o capital proprio ou constitute de
reservas gerais ou especiais na forma da lei.
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la. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL

CLAUSULA NONA
Da Transforma?do, CisSo, Incorpora^do, Fusdo, Reorganiza?ao Societ^ria
A sociedade podera:
a) transformar-se em outro tipo social;
b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada;
c) fundir-se com outra sociedade;
d) cindir-se total ou parcialmente vertendo seu patrimonio em outra sociedades,
extinguindo-se quando a versUo for total, ou absorver patrimonio de
sociedade cindida. Para tal 6 necessario a aprovas&o minima de 2/3 (dois
tergos) das quotistas presentes a reuni&o instalada nos moldes do art. 1.074 e
seguintes da Lei 10.406/2002, acompanhado de laudo de avalia^So elaborado
por perito contador que sera nomeado na reuni&o.
clAusula decima
Do Desimpedimento
1. As socias e administradoras declaram sob as penas da lei que nao estao
incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restr^Ses legais, que
possam impedi-los de exercer atividades empresariais.
2. Os casos omissos senfo resolvidos pela aplicaQ&o dos dispositivos do C6digo
Lei 10.406/2002 e, subsidiariamente, pela Lei das
Civil brasileiro
Sociedades Anonimas Lei 6.404/76, sem prejuizo das disposigdes em leis
complementares.
clAusula decima primeira
A vista da modificagSo ora ajustada e adaptag&o a Lei 10.406/2002 (novo Codigo
Civil), consolidam o contrato social, com a seguinte redagSo:
Primeira: A sociedade gira sob o nome
FORMULARIOS CONTfNUOS LTDA.”

empresarial
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1*. (PRIMFIRA) ALTERACAO CONTRATUAL
Segunda: A sociedade tem a sua sede na cidade de Guarapuava - PR., k Rua Saldanha
Marinho, n.° 2940 - Bairro dos Estados - CEP 85.035-160.
Terceira: O objeto social e a explora^o de industria gr&fica, de formuldrios continuos,
impressao de jomais, revistas e livros, blocos, impressos para escritorio e impressao de
material para uso industrial, comercial e publicitario.
Quarta: O Capital Social 6 de R$. 581.000,00(quinhentos e oitenta e um mil reais),
dividido em 581.000 de quotas de R$. 1,00 (um real), cada uma integralizadas em moeda
corrente do Pais assim subscrita:
Valor em R$.
N.° de Quotas
S6cios
290.500,00
290.500
Ines Costa Jaeger
290.500,00
290.500
Zezinha Ap, Egiert Jaeger
581.000,00
581.000
Total
Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 28 de agosto de 1998, e seu prazo sera
indeterminado.
Sexta: As quotas da sociedade sko indivisiveis e nko podem ser cedidas, alienadas,
oneradas ou usadas de qualquer meio que prejudique ou anule em favor de outrem o
direito de qualquer das sdcias sobre os mesmos, sem consentimento por escrito dos outras
sdcias que sempre teriio o direito de preferencia para adquiri-las em igualdade de
condigOes com os demais pretendentes.
Setima: Para atender as suas despesas particulares havera remunera^ao de pr6-labore,
fixados em reuniSo pela maioria absoluta das socias, atribuindo valores compativeis com
o resultado economico da empresa.
Oitava: O exercicio social coincidird com o ano civil tendo inicio em 1°. de Janeiro e
encerramento em 31 de dezembro, quando seriio apurados o inventedo fisico e monet£rio
dos bens, direitos e obriga9des, e as respectivas demonstra^des contdbeis, em
conformidade com as presences do art.° 176 da Lei 6.404/1976 e re solutes do
Conselho Federal de Contabilidade. A escritura9ao ficaid a cargo do contabilista
legalmente habilitado conforme art.0 1.182 da Lei 10.406/2002, sendo os poderes
conferidos por escrito das administradoras com anuSncia expressa do profissional liberal
legalmente habilitado, e registrados no livro de atos da administrate para efeitos da
responsabilidade civil (art°s. 1177 e 1178 da Lei 10.406/2002), em conformidade com
item 2 da clausula Quinta.
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C.N.P.J./M.F. N.° 02.702.600/0001-27
1*. (PRIMEIRA) ALTERACAO CONTRATUAL
Nona: Fica eleito o foro da comarca de Guarapuava - Parana, para os procedimentos
judiciais referentes a este instrumento de contrato social com expressa renuncia a
qualquer outro, per mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.
E por estarem assim justos e contratados as socias obrigam-se a cumprir o presente
contrato na presen9a de duas testemunhas, assinando-o em tr£s vias de igual teor para os
regulares efeitos do direito.

Guarapuava, 20 de novembro de 2003.

-giert Jaeger
lora

S6cia Administradora
Testemunhas:

i/i

MW,
Paricia Tavare?raos Santos
RG.N°.6.154.179-9 SSP-PR

rqftio Carlos Brustolim
.N°.(K036.254 SSP-PR

•orado Por:
JoMflalmo Santos
CROPR 021145/0-5
RG. 960.598-3 SSP-PR

, «,goOrR»R8ira2/2003
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SOBNUMERO: 20033908290
Protocolo: Q3/390829-0
Empresa:41 2 0396928 0
IMHfEFORM FORMULARIOS CONT1NUOS
LTDA
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PODER JUDICIAR10
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: IMPREFORM
FORMULARIOS CONTINUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.702.600/0001-27
Certidaon0: 681040/2021
Expedigao: 12/01/2021, as 16:43:25
Validade: 10/07/2021
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que IMPREFORM
FORMULARIOS CONTINUOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 02.702.600/0001-27, 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 sSo de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados at6 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.
INFORMALAO 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 sugestSes: cndcfltst.jus.br
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/^^y©$mp...
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao
Social:

Enderego:

02.702.600/000i>27
IMPREFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
RUA SALDANHA MARINHO 2940 / ESTADOS / GUARAPUAVA / PR /
85035-160

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 Servico - 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: 17/01/2021 a 15/02/2021
Certificagao Numero: 2021011706181176994224
Informagao obtida em 03/02/2021 16:38:51
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negative
de Debitos Tributarios e de Dlvida Ativa Estadual
N° 023427118-02

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 02.702.600/0001-27
Nome: IMPREFORM FORMULARIOS CONTINUOS LIDA
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 tribut&ria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigaipdes tributarias acessbrias.

Valida ate 03/06/2021 - Fornecimento Gratuito

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

Pagma 1 do 1
Em,lido via Internet Publica (03A32/2021 16:25:11)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
’■<8*
GESTAO 2021-2024

p"

CNPj TMMMMMMI42

V
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Palmital PR, 05/03/2021.

Oflcio 027/2021 - GAB

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de
Agricultura requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a AQUISIQAO DE
FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR., DEFIRO o
pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios disponiveis
para a 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 demais
providencias a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

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

^ UcitaQ^

Municipio de Palmital

<

Solicitagao 61/2021

Paginal

EquplaryC'
Solicitagao
Nurrero

61

Tipo

N° sdidtante

Erritido em

Aquisigao de Material

01

02/03/2021

Solicitante----------------------------------------------------------------

Processo Gerado

Cddigo

None

Nurrero

3983-7

NfVALDO DE OLIVEIRA MARQUES

0/2021

Local
Cddigo

None

15
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Nome

Pagamento
Forme

SECRETARY DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO

medianteemissAode

Entrega-------------------------------------Local

Quantidade de itens

1

Prazo

0 Dias
MUNICIPIO de PALMITAL- PR
Descrigao:
AQUISigAO DE FORMULARIO CONTINUO (PARA IMPRESSAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR). PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.
Late

001 Lote 001

H—

■■n msSm

C6digo Nome
022933

F6RMULARIO CONTINUO - PARA IMPRESSAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR

Unldade

Quantidade

Unitario

Valor

40,00

406,17

16.246,80

TOTAL

16.246,80

TOTAL GERAL

16.246,80

TAMAN HO: 24 CM X28 CM, EM 04 VIAS EM PAPEL AUTO COPIATIVO, CADA VIA IMPRESSA
EM CORES DISTINTAS (1° VIA EM PRETO, 2° VIA EM VERDE. 3° VIA EM VERMELHO, 4° VIA
EM AZUL), SENDO A PRIMEIRA E ULTIMA VIA COM 56GR E VIAS INTERMEDlARIAS COM
54GR, COM SERRILHA DE CANHOTO

Emitido por: JESSICA FERNANDA MONTEIRO, na versao: 55261

02/03/2021 11:22:25

MUNICIPIO DE

Licitaoac

^

P A L M I T A1
GESTAO 2017/2020

CONTROLE-18/2021-LIC
SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO PARA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO
SOLICITA^AO DE DOTA^AO ORQAMENTARIA N2 61/2021

EM

VIRTUDE

DA

SOLICITACAO

SUPRAMENCIONADA

DA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO;
SOLICITAMOS AS DOTA^OES ORQAMENTARIAS PARA SEGUIMENTO DO
PROCESSO LICITATORIO.

Palmital, 04 de Margo de 2021.
\

'EIRA
NOEMI
1A
Resptffisavel

Departamento de Contabilidade-Protocolo:
Data

/ 03>/<3O9^

Ass:

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

^ Licitagat ^
O

Municipio de Palmital
Solicitagao 61/2021

&8S.
’ •*.

Indicagdo de RecursosOr^ament&rioe

Paginal
Solicita^ao
Nurrero

61

N° solidtante

Eniticto em

Aquisigdo de Material

01

02/03/2021

Solidtante-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cod go

1

Processo Gerado
Nurrero

Norm

3983-7

Quanddade de itens

Tipo

0/2021

NIVALDO DE OLIVBRA MARQUES

Local---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C6dgo
None

15

Gabinete do Secreterio de Agricultura, Industria e Com6rcio
None

Pag amen to-----------------------Forne

SECRETARY DE AGRICULTURA INDUSTRY E COMERCIO

MEDIANfTEBVHSSAODE

Orgdo

05

Entrega--------------------------------------Local

Prazo

MUNCIRO DE PALMITAL- PR

0 Dias

DescrigSo:
AQUISigAO DE FORMULARIO CONTINUO (PARA IMPRESSAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR). PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.
Lote

001 Lote 001
Cddigo Nome

Unidade

Quantidade

Unitdrlo

Valor

Unidade

Quantidade

Unit&rio

Valor

05 SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COM^RCIO
002 Departamento de Agricultura e Pecuaria
20.606.2001-2029 Atividades do Departamento de Agricultura e Pecuaria
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16.00MATERIAL DE EXPEDIENTE
01350
022933

Do Exercicio

00000 Recursos Ordinaries (Livres)

F6RMULARIO CONTINUO - PARA IMPRESSAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR

CX

40,00

406,17

16.246,80

TAMAN HO: 24 CM X28 CM. EM 04 VIAS EM PAPEL AUTO COPIATIVO, CADA VIA IMPRESSA
EM CORES DISTINTAS (1° VIA EM PRETO, 2s VIA EM VERDE, 3# VIA EM VERMELHO, 4° VIA
EM AZUL), SENDO A PRIMEIRA E ULTIMA VIA COM 56GR E VIAS INTERMEDIARIAS COM
54GR, COM SERRILHA DE CANHOTO.
Total da dota$do

16.246,80

TOTAL

16.246,80

TOTAL GERAL

16.246,80

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.002.20.606.2001.2029
Cod 01350 Fonte 00000 G.Fonte E

16.246,80
16.246,80

NIVALDO DE OLIVEIRA MARQUES
Secretario de Ag'lcdtua Industria e Comercio

Erritidopor: MARIA DAIANE DE OLIVEIRA na versto: 5526 u

05/03/2021 0914 31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMIT>^0 D£^
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmitai/PR
CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1^2

Palmitol

'c;;v

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

&S.&.

DEPARTAMENT0 DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

TERMO DE ENTREGA DE DOTAgOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAgAO N°: 61 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.

I

t

-r

ANTONIO SIMIANO
CONTADOR
CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
RECEBIDO EM:
/_____/2021.
Ass:

;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR#U««* %
CNPJ 75680025/0031-82

~

□

GESTAO 2017-2020

'
X

PARECER N° 111/2021 - LIC
DE: PROCURADORIA JURIDICA DO AAUNICIPIO DE PALMITAL - PR
DISPENSA DE LICITAgAO 008/2021
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA: AQUISI^AO DE FORMULARIOS, PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO, DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal atraves do
Memorando N°027/2021.
Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a existencia
de previsdo de recursos orgamentarios para as despesas a serem realizadas com o
objeto a ser adquirido.
E o relatorio.
Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos e a
regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situagoes especiais em que podera haver a
dispense da licitagdo nas contratagdes feitas pela Administragdo Publica.
Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagdes permite
como ressalva a obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves de processes de
dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que preenchidos os requisites
previstos na lei.
Nesse sentido, pode-se dizer que a dispensa de licitagdo nada mais e
que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a Administragdo e o
particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PItt

Licitaca- ^

CNPJ 75623025>0OD 1 02

GESTAO 2017-2020

•pclifof

For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa uma
vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessaries d licitagdo
ultrapassardo beneficios que dela poderdo advir".
O mestre Margal Justen Filho versa precisamente sabre os motivos que
levam a dispensa da licitaqdo:
"a dispensa de licitagdo verifica-se em situagoes em
que, embora viavel competigdo entre particulares,
a licitagdo afigura-se inconveniente ao interesse
publico. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemdo que
a relagdo custo-beneficio sera desequilibrada. Os
custos

necessaries

d

licitagdo

ultrapassardo

beneficios que dela poderdo advir."
Para a professora Vera Lucia Machado:
"a dispensa e figura que isenta a Administragdo do
regular procedimento licitatorio,
campo

fdtico

ser viavel

a

apesar de

competigdo,

no
pela

exigencia de varies particulares que poderiam
oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. Vera
Lucia.

Temas

Polemicos

sobre

Licitagdes

e

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: Malheiros,
1995, P. 76.
E de se inferir das transcrigdes acima que a dispensa de licitagdo,
prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de interesse publico,
como no caso em analise. Obviamente, nesses casos, a realizagdo da licitagdo viria
tdo-somente a sacrificar o interesse publico, motivo pelo qual o legislador
concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos
expressamente previstos.
Ademais, como se pode observer, o valor total da despesa com a prestagdo dos
servigos e pegas citados e R$ R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reals), e

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

considera-se, o valor e abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93,
que dispoe:
Art. 24. E dispensavel a licitagdo: (Vide Lei 14.065/2020)

I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10%
(dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou
servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no
mesmo

local

que

possam

ser

realizadas

conjunta

e

concomitantemente; (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez
por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior
e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que ndo se
refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de
maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagdo dada
pela

Lei

n° 9.648, de

1998)Assim,

na

esteira

do

principio da

razoabilidade, devem ser considerados como servigos aqueles que, de
forma exclusive, pessoal, devam ser prestados ou assinados por
profissionais engenheiros, analisando-se, em

cada caso, a real

necessidade de a contratada te-los em seus quadros.
Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de contratagdo
unica, conforme de infere das informagdes repassadas pela Comissdo de
Licitagdes, ou seja, ndo se refere d parcela de um mesmo objeto de maior vulto,
pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular procedimento de licitagdo,
como determine a premissa legal.
Assim, e em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de
Licitagdes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e pela
reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos
que pratica que sdo ndo apenas condizentes com aqueles verificados no mercado,

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

muito

abaixo

dos

concorrentes,

e,

portanto,

2-5 ’)
Ass.

vantajosos

para

a

Administragdo.
Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela dispensa
de licitagdo no case concreto em analise, tendo em vista o valor da contratagdo,
em face ao custo da realizagdo de um certame licitatorio, com fundamento no
artigo 24, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes d especie.
Palmital-PR, 05 de Margo 2021

DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador do Municipio
OAB/PR 46.945

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

GESTAO 2021-2024

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 27/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 8/2021

OBJETO: AQUISIQAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE
PALMITAL-PR.

VALOR R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 365 Dias
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas
Fiscais.
CONTRATADO:

IMPREFORM

-

FORMULARIOS

CONTINUOS

LTDA

-

EPP

CNPJ:

02.702.600/0001-27

DOTAQAO ORQAMENTARIA:
Dotagoes
Exercfcio Conta da Funcional program£tica
da
despesa
despesa
2021
1350
05.002.20.606.2001.2029

Fonte de Natureza da
recurso despesa
0

3.3.90.30.16.00

Grupo da fonte

Do Exercfcio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern fundamento no artigo 24, inciso II, da
Lei n. 8666/93, nos termos do Offcio da Secretaria responsavel, bem como parecer jurfdico, que
embasam esse processo.

Palmital, 05/03/2021.

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 8/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°27/2021

OBJETO: AQUISIQAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE
PALMITAL-PR.

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de
Administragao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n°
8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a
contratagao

supra

supramencionada,

tendo

como

contratada

IMPREFORM

-

FORMULARIOS CONTINUOS LIDA - EPP , empresa inscrita no CNPJ: 02.702.600/0001-27.
Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e
transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 05/03/2021

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CNPJ 7S^$0C2VX)O01-82

GESTAO 2021-2024

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°8/2021

REF: AQUISIQAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE PALMITALPR., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentapao referente ao Procedimento Licitatorio N° 27/2021, Dispensa de
Licitagao n° 8/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n° 8/2021,
para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora: IMPREFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP Jnscrita no CNPJ: 02.702.600/0001-27

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 05/03/2021

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2021-2024
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DISPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITAQAO N° 8/2021

DATA: 05/03/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 27/2021
CONTRATADO: IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP
CNPJ: 02.702.600/0001-27
CONTRATO N°:
VALOR: R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reals)
OBJETO: AQUISIQAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO
DE PALMITAL-PR.

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

Asa.

y

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CNPJ ?Vt;«OO2£*-Oa01 82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
Departamento de Compras e Licitagoes
Processo dispensa N°8/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 28/2021

EXTRATO DE CONTRATO N° 30/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jundica de direito publico, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001,
Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI
DE SOUZA.
CONTRATADO: IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LIDA - EPP , pessoa juridica de
direito privado com enderego a R Saldanha Marinho , 2940 - CEP: 85035160 - BAIRRO: 2940
,Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n°02.702.600/0001-27, neste ato representada por seu
(sua) representante Legal, Senhor (a) ZEZINHA APARECIDA EGIERT JAERGER, portador do RG
n° SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 444.934.109-06 denominada CONTRATADA.
AQUISIQAO: AQUISIQAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE
PALMITAL-PR.

DATA DO CONTRATO: 05/03/2021 (cinco dias de margo de 2021)

VIGENCIA: 04/03/2022 (quatro dias de margo de 2022).

VALOR TOTAL: R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reals).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Munipi|5fe^3^R^^is,trarPr...

Mural de Licita^oes Municipals

*

TCEPR
•<i r^m-wcoNTASDo orjuscoo

Voltar

Registrar processo licitatorio
ZnformagOes Gerais-----------------Municipio

ralmual

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL
Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (& informar) no SIM-AM

Ano* 2021
Modalidade* Processo Dispensa
N° licitagao/dispensa/inexigibilidade*

q

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de cr6dito

A licitagao utiliza estes recursos? □
Numero edital/processo* 27
Descrigao do Objeto* AQUISigAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARY
MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE
PALMITAL-PR.. - TERMO DE REFER^NCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO
EDUAL
Forma de Avaligao • Selecionar Dotagao Orgamentaria* 0500220606200120293390300000

Prego maximo/Refer§ncia de prego - 16.500,00
R$*
Data Publicagao Termo ratificagao 05/03/2021

if|"
CPF: 77864476953 (Logout)

1 Of 1

05/03/2021 17:03

Prefeitura Municipal de Palmital

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materig/232376AA/03...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DISPENSA 08-2021- AQU1SICAO DE FORMULARIOS

Oficio 027/2021 - GAB Palmital PR, 05/03/2021.
Assunto: Autoriza^o de Licita9ao e encaminhamento
procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

do

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria
Municipal de Agricultura requisitando seja determinada a abertura de
procedimento para a AQUISI^AO DE FORMULARIOS, PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR., DEFIRO o pedido.
Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os
seguintes setores:
a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos
orcament&rios disponiveis para a realizable 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 demais providencias a
serem adotadas para o certame;
Atenciosamente,
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 27/2021
DISPENSA DE LIC1TACAO N° 8/2021
OBJETO: AQUISICAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO
DE PALMITAL-PR.
VALOR R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 365 Dias
PAGAMENTO: O pagamento ser& efetuado mediante apresenta^o
das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADO:
IMPREFORM
FORMULARIOS
CONTINUOS LTDA - EPP CNPJ: 02.702.600/0001-27
DOTACAO ORCAMENTARIA:
Dotapoes
Exercicio Conta da Funcional programatica

Fonte de Natureza

da

recurso

despesa

0

3.3.90.30.16.00

despesa

da Grupo da fonte

despesa
2021

1350

05.002.20.606.2001.2029

Do Exercicio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern
fundament© no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do
Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que
embasam esse processo.
Palmital, 05/03/2021.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGACAO
1 of 2
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Prefeitura Municipal de Palmital

http://www.diariomunicipal.com. br/am p/mat^ a$gg376A A/0 3...
Licitaca^
DISPENSA DE LICITACAO N° 8/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°27/2021
OBJETO: AQUISICAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO
DE PALMITAL-PR.
Com fundamento nas informasOes constantes no Oficio da Secretaria
Municipal de Administrate, ante as justificativas que se embasam no
Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal
resolve HOMOLOG A R a dispensa de licitato para a contratato
supra supramencionada, tendo como contratada IMPREFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP , empresa inscrita no
CNPJ: 02.702.600/0001-27.
Para a efetivato da presente dispensa levou-se em conta a
necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos,
visando o atendimento ao interesse publico.
i2
Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 05/03/2021
VALDENE1 DE SOUZA
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N°8/2021
REF: AQUISICAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO
DE PALMITAL-PR., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentato referente ao Procedimento Licitat6rio N° 27/2021,
Dispensa de Licitato n° 8/2021, atende a todos os requisites do
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a
Dispensa de Licitato n° 8/2021, para a contratato dos servi9os
supramencionados, junto a empresa vencedora: IMPREFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP ,inscrita no CNPJ:
02.702.600/0001-27
Encaminhe-se para publicato e demais providencias legais
Palmital-PR, 05/03/2021
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO N" 8/2021

DATA: 05/03/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N" 27/2021
CONTRATADO: IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP
CNPJ: 02.702.600/0001-27
CONTRATO N°:
VALOR: R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscenios Reals)
OBJETO: AQUISICAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

AGRICULTURA

INDUSTRIA

E

COMERCIO,

DO

MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Codigo Identificador:932376AA
Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 08/03/2021. Edito 2216
A verificato de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DE CONTRATO N° 30/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Compras e Licita^oes
Processo dispensa N°8/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 28/2021
EXTRATO DE CONTRATO N° 30/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa
juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Mois6s Lupion
n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parang neste ato, representado
pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.
CONTRATADO:
IMPREFORM
FORMULARIOS
CONTINUOS LTDA - EPP , pessoa juridica de direito privado com
endereQO a R Saldanha Marinho , 2940 - CEP: 85035160 - BAIRRO:
2940
,Guarapuava/PR,
inscrita
CNPJ/MF
no
sob
n°02.702.600/0001-27, neste ato representada por seu (sua)
representante Legal, Senhor (a) ZEZINHA APARECIDA EGIERT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES
Processo dispensa N° 8/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 27/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 30/2021

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa jurfdica de direito
publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua
Moisds 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 SSPPR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534,
centre, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outre lado a
Empresa IMPREFORM - FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP , pessoa jurfdica de direito
privado com enderego £ R SALDANHA MARIN HO , 2940 - CEP: 85035160 - BAIRRO: 2940 ,
inscrita no CNPJ/MF sob 02.702.600/0001-27, neste ato representada porseu (sua) representante
Legal, Senhor (a)ZEZINHA APARECIDA EGIERT JAERGER, portador do RG ,Guarapuava/PR e
inscrito no CPF/MF sob o n° 444.934.109-06 denominada CONTRATADA, acordam e ajustam
firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitagao, modalidade Processo dispensa,
do tipo MENOR PREQO POR ITEM, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei n.°
10.520/2002, assim como pelas condigdes do Edital de Processo dispensa N° 8/2021, pelos
termos da proposta da CONTRATADA datada de 05/03/2021 e pelas cldusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes.
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tern por objeto a AQUISIQAO DE FORMULARIOS, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMERCIO, DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.. - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ
PARTE INTEGRANTS DO EDITAL com entrega parcelada, destinados ao atendimento das
necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital - Parang, nas quantidades e especificagdes,
contidas e estabelecidos no anexo I do Edital Modalidade Processo dispensa N° 8/2021 parte
integrante deste, independente de transcrigdo, conforme segue:
ITENS
Lote Item Codigo do Descrigao do
produto/ser produto/servigo
vigo

Marca do
produto

Unidade \Quaniidad E/ego
de
e
uhitario
medida
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FORMULARIO
CONTINUO - PARA
IMPRESSAO DE NOTA
FISCAL DE PRODUTOR
TAMANHO: 24 CM X 28
CM, EM 04 VIAS EM
PAPEL AUTO
COPIATIVO, CADA VIA
IMPRESSA EM CORES
DISTINTAS (1° VIA EM
PRETO, 2° VIA EM
VERDE, 3° VIA EM
VERMELHO, 4° VIA EM
AZUL), SENDOA
PRIMEIRA E ULTIMA
VIA COM 56GR E VIAS
INTERMEDIARIAS COM
54GR, COM SERRILHA
DE CANHOTO.

CX

40,00

390,00

TOTAL

roih:

V

JtiSS.

15.600,00

15.600,00

VALOR TOTAL DOS ITEMS: R$16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reals).
CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO
A legislagSo aplicavel a este Contrato 6 a constante da Lei Federal n° 10.520/2002 e a Lei
Federal n° 8.666/1993 e suas alteragdes e demais disposigdes aplicaveis a Licitagao e Contratos
Administrativos, bem como as ClSusulas deste instrumento e, supletivamente, os princfpios da
teoria geral dos contratos e as disposigdes de direito privado.
§ 1° - Os casos omissos que se tomarem controvertidos em face das clausulas do
presente contrato serdo resolvidos segundo os princfpios jurfdicos aplicdveis, por despacho
fundamentado por assessor jurfdico desta municipalidade.
§ 2° - fntegram este contrato, o Edital de Processo dispense N° 8/2021 e seus Anexos,
Proposta de Pregos Escrita, de cup inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.
§ 3° - Apds a assinatura deste Contrato, toda comunicagao entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA serd feita atravds de correspondence devidamente protocolada.
§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do Processo dispense N° 8/2021 e
respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, no sitio do
Municfpio, no Mural de Licitagdes do TCE/PR, no Diario do Municipio, constante do Procedimento
Licitatdrio N° Processo 28/2021, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante
vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigagi
\constantes.

ah

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

Paifnital - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUVUTAL ■ PR
CttlV ?SSS^2^302 \ -

GESTAO 2021-2024

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO 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 Processo dispensa N° 8/2021 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 enderego situado na Rua Maximiliano
Vicentin, Bairro Centro, n° 125, Cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estado Parang, Fone
(042) 3657-2219, indicado pela Administragao, acompanhadas de notes para conferencia, a qua!
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 inteira responsabilidade pelo mesmo;
III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejufzos causados ao CONTRATANTE
durante a vigencia do presente contrato, bem como os relativos a omissao pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigencies 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 especificagdes previstas no Edital de Processo dispensa N° 8/2021
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 negative dos tributos 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;
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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If - Fornecer e colocar £ disposigao da CONTRATADA todos os elementos e informagdes
qua se fizerem necessarios a execugao da contratagao;
III - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregulahdades
obsen/adas 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 execugdo da presente contratagao por urn representante da
CONTRATANTE, ao qua! competird dirimir as duvidas que surgirem no curso do fomecimento e
de tudo dar£ ciencia d AdministragSo, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93.
VI - A fiscalizagdo de que trata o subitem acima n£o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados diretamente & CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugSo 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 fomecer o objeto
deste contrato, dentro dos elevados padroes de eficiencia, capacitagao e responsabilidade;
VIII - Efetuar o pagamento a CONTRATADA ser£ efetuado atd o 30° dia apds o
subsequente ao do fomecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal
devidamente atestada por quern de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO
/ - O objeto dever£ serde primeira qualidade, e devera ser entregue em at6 48 (quarenta
e oito) boras, apos a assinatura do termo de contrato de fomecimento e consequente solicitagSo
da Prefeitura Municipal, obedecerem £s normas tecnicas e, serem entregues na sede da licitante,
mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias.
II - O prazo para entrega do objeto licitado sera de ate 48 (quarenta e oito) boras apds o
recebimento da requisig§o encaminbada pelo Departamento competente.
Ill - O ato de recebimento do objeto licitados, nao importa em sua aceitagao. A critdrio da
Secretaria Municipal de AdministragSo, o objeto fornecido serd submetido a verificagSo. Cabe ao
fomecedor a devida corregSo, dentro de 24 (Vinte e Quatro) boras, do material que vier a ser
recusado por nao se enquadrar nas especificagdes estipufadas, apresentar defeitos de fabricagao
ou dano geral, identificado na entrega ou no perfodo de verificagao;
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IV - Porocasiao da entrega, a fatura ou documento fiscal, sera obrigatoriamente emitido
pela razao social, inclusive o CNPJ/MF do constante da documentagao de regularidade fiscal
apresentada na habilitagao e no contrato firmado.
V - Os produtos a serem fomecidos devem ser de “1a qualidade", compreendendo-se por
esta expressao o melhor tipo de cada produto a ser fomecido.
VI - O material oferecido devera atender estritamente as descrigdes constantes no Anexo
I.

CLAUSULA SETIMA-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO
No desempenho de sues atividades, e assegurado ao orgao fiscalizador o direito de
verificar a perfeita execugao do presente ajuste em todos os termos e condigdes.
§ 1° - A agao ou omissao total ou parcial do orgdo fiscalizador nao eximira a
CONTRA TADA da responsabilidade de executar o servigo com toda cautela e boa tdcnica.
§ 2° - Verificada a ocorrencia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagdo
tomara as providencias legais e contratuais cabfveis, 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
alteragdes posteriores.
§ 3° - A fiscalizagao por parte da CONTRATANTE nao eximira ou reduzira em nenhuma
hipdtese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer,
mesmo que nao indicada pela fiscalizagao.
§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal
de Administragao.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES O RQAM E NTA RIAS

As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licitagao, correrao por Dotagoes
Orgamentarias especlficas, a saber:
DOTAgOES
Funcional programatica
Conta da
despesa
1350
05.002.20.606.2001.2029

Fonte de
recurso
0

Natureza da despesa
3.3.90.30.16.00

Grupo da
fonte
Do Exercfcio

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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I - O valor global deste contrato e de R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reals).
// - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado ate o 30° dia subsequente apds o
fomecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada por
quern de direito. O pagamento ficatt condicionado a comprovagao da regularidade fiscal da
Contratada (d 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 adjudicaterio tome as medidas
saneadoras necessarias.

CLAUSULA DECIMA-VIGENCIA
O contrato tetci vigencia de 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias) dias, contados
a partir da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administragao, mediante termo
aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos perfodos.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE
Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do contrato.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

/ -A/a hipdtese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de acordo com o item
7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a Pregoeira
examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta
ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor prego.
II - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a
sua execugSo, 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 motivos determinantes da punigao ou ate que seja
proferida a reabilitagSo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejufzo das
multas previstas neste Edital, aldm de outras cominagoes legais, nos termos do Art. 7°, “caput, da
Lei n° 10.520/2002.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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/ - 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 vabr total do objeto licitado n3o entregue ou entregue fora do prazo ou ainda
em desacordo com as especificagdes, ate o limite de 15% (quinze por cento).
II - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistencia da proposta
apds a fase de habilitagao, sem motive juste decorrente de fato superveniente, a Administragao
podera, garantida a ptevia 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) Suspense do direito de licitar e contratar com a AdministragSo por prazo de 02 (dois) anos;
c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurem os motivos de punigSo, ou que seja promovida a reabilitagao perante a Administragao;
III - A CONTRATANTE podete, tambdm, efetuar a retengao de uma unica vez de
qualquer pagamento que for devido, para compensagSo 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 comunicate a aplicagao das penalidades previstas na Cbusula
anterior, por intermddio 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) £ CONTRATANTE sete feita mediante
documento que serd 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 subcontratagSo, o mais alto padrao de etica durante todo o processo
de HcitagSo, de contratagSo e de execugSo do objeto contratual.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Para os propdsitos desta cteusula, definem-se as seguintes
pteticas:

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

pratica

corrupta”;

oferecer,

dar,

receber ou solicitar,

direta ou

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ag3o 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 conluiadaesquematizar 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 nfveis artificials e naocompetitivos;
d) “pratica coercitiva causardanos ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagao em urn processo licitatdrio ou afetar a execugao do contrato.
e) “pratica obstrutiva ”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultarprovas em
inspegdes ou fazer declarag&es falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de
alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intengao seja impedir
materialmente o exercfcio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipdtese de financiamento, parcial ou
integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa
ffsica,

inclusive declarando-a inelegfvel,

indefinidamente ou por prazo

determinado, para a outorga de contratos financiados peb organismo se, em
qualquer memento, 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
peb organismo.

SUBCLAUSULA

TERCEIRA

Considerando

os

propdsitos

das

clausulas

acima,

a

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o
organismo financeiro e/ou pessoas por e/e formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagao e a
execugSo do contrato. ”
CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO

O presente contrato poderS ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79,
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes.
§ 1° - A rescisao acarretar£, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retengSo dos crdditos decorrentes deste contrato,
limitada ao valor dos prejufzos causados, aldm das sangdes previstas neste ajuste, ate a completa
indenizagdo dos danos.
§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisdo, nenhuma remuneragSo
sete cabfvel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e,
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.
§ 3° - Alem dos motivos 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 editalfcio.

CLAUSULA
DECIMA-SETIMA
ADMINISTRAQAO

DO

RECONHECIMENTO

DOS

DIREITOS

DA

0(A) CONTRATADO(A) reconhece desde j& os direitos da Administragdo 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 utilizagdo, por qualquer das partes, dos direitos a e/as assegurados neste Contrato
e na Lei em geral e nao aplicagdo de quaisquer sangdes neles previstas nao importa em novagdo
a seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desistencia de aplicagao
ou de agdes futures sendo que todos os recursos postos a disposigdo do CONTRATANTE serdo
considerados como cumulativos e nao altemativos, inclusive em relagdo a dispositivos legais.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES

O presente Contrato poder£ ser alterado para ajuste de condigdes supen/enientes que
impliquem em modificagdes nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes £ matdria.
CLAUSULA VIGESIMA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

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

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO
A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagdo confirmada do julgamento
das propostas de eficetcia a adjudicagao da Licitagdo Modalidade Processo dispensa N° 8/2021,
mediante parecer exarado pela Procuradoria Jurfdica de Paimital - Parana e autorizagao do
Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir duvidas ou questdes oriundas
do presente Contrato.
/ \ E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratuai
em 03 (tr£s) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas
s/baixo.
Palmital-PR, 05/03/2021.

Contratante

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Paimital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2021-2024

IMPREi
7-FORMULARKfiS CONTINUOS LTDA - EPP
'ARECIDA/EGIERT jaerger
ZEZtm
CPF: 444.934.109-06
CONTRATADO:

Testemunhas:
NOME:
JOSE DA LUZ DOS S,
53732308987

<S CORDEIRO

LIDIANE SIMIANO
06701765912

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

