
PREFEITURA DE

PALMITAL
GESTAO 2021 A 2024

DISPENSA DE LICITACAO

f HI DISPENSA DE LICITACAO Ne 005/2021

PROCEDIMENTO LICITATOrT0 N2 019/2021

DATA: 19/02/2021

CONTRATADO:R MOREIRA MARTINS ME

CNPJ/MF :27.197.076/0001-05

CONTRATO :25/2021

Valor 14.260,00(quatorze mil duzentos e sesenta reals)

OBJETO :CONTRATA^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA^AO 

SERVINGS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE
ADMINISTRATATIVA DE PALMITAL-PR.
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MUNICIPIO DE 'b\'i> Uc'U»Qac ^

* .«JPALM ITAL
GESTAO 2021/2024

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital (PR), 23 de fevereiro de 2021.Memorando n° 36/2021

Exmo. Sr.
Valdenei de Souza 
Prefeito municipal 
Nesta.

Prezado Senhor,

Venho atraves do presente, INFORMAR a Vossa Senhoria que a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO necessita de procedimento licitatorio 

para A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 

LIMPEZA PUBLICA. Conforme descrigao anexa, haja vista que serao utilizados para uso 
desta secretaria.

Ato continuo, depois de realizadas as cotagoes, requer que seja o 

presente feito encaminhado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, para autorizagao 
de abertura de procedimento.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para renovar
meus votos de elevada estima e consideragao.

Atenciosamente

^SltVANIA SCHMITZ DE SOUZAMUNICIPAL DE PALMITAL 
Secretaria Municipal de Admini^tragao^

/./Cm.....4*:

!#sYnatura

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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OR^AMENTO DE PRE^OS PARA PRESTA^AO DE SERVINGS (MAO DE OBRA) v

Prezados Senhores, Apresento a seguir: contratacAo de empresa especializada na prestacAo de servico 
de limpeza PUBUCA urbana, conforme segue:

UNID. DE 
MEDIDA QUANT V. TOTAL R$DESCRICAO DOS SERVIQOS V. UNIT. R$ITEM

LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS

CAPINAGEM

ROCADA

CORTE DE GRAMA

PINTURADE MEIO FIO
R$ 14.260,80R$ 12,401.150Hrs1
R$ 14.260,80TOTAL GERAL

Palmital, 22 de Fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

R MOREIRA MARTINS ME

CNPJ-27.197.076/0001-05 

R: JOSE BASILIO OLIVEIRA, 498 CENTRO

^^PALMITAL-PR CEP-85270000
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COTAQAO DE PREQO

RAZAO SOCIAL: A. MACIEL CONSTRUTORA.
CNPJ: 27.584.337/0001-40.
ENDEREQO: RUA Dentista Paulo Zolandeck, Mirante da Torre, Palmital/PR.

Prezados Senhores, Apresento a seguir: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAQAO DE SERVIQO DE LIMPEZA PUBLICA URBANA SENDO:
Limpeza de vias Publicas, Caplnagem, Rogada, Corte de Grama, Pintura de meio fio, conforme 
segue:

Valor totalDESCRICAO DOS SERVICOS Valor unit.QUANT.UNID.ITEM
LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS
CAPINAGEM
ROQADA
CORTE DE GRAMA 
PINTURA DE MEIO FIO

R$ 15.617,00R$ 13,581.150.00HRS01

R$ 15.617,00TOTAL

Palmital/PR, 22 de Fevereiro de 2021.

Atenciosamente

/ty]
A. MACIEL CONSTRUTORA

CNPJ-27.584.337/0001 -40

R: GOV. PARIGOT SOUZA, 144 CENTRO

NOVA CANTU-PR CEP-87330-000
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ORgAMENTO DE PRECOS PARA PRESTAgAO DE SERVigO

V. UNIT.DESCRIQAO DOS SERVIQOS V. TOTAL R$ITEM QUANT. R$UNID.
Contratagao de Empresa 
especializada na prestagao de 
servigos de limpeza publica 
urbana, Limpeza de vias publicas, 
capinagem, rogada, code de 
grama, pintura de meio fio. R$14,835,00R$ 12,90HRS 1.15001

R$ 14.835,00VALOR TOTAL

Palmital, de 22 de Fevereiro 2021.

OELITON VAZ ROSA ME 
CNPJ-27.567.587/0001-71 

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 
N2 1000, CENTRO 

PALMITAL-PR CEP-85270000
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05£.4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR

*0 yCNPJ 756M025.'00D1Q2

GESTAO 2017-2020
■

:
Palmital PR, 23/02/2021.Memorando n°019/2021/GAB

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento. 

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Jundica.

'

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de 

Administragao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a :

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE 

LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA 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 dispomveis 

para a realizagao do procedimento;

b) Procuradoria Jundica, 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 pafa'b certame;

i

Atenciosamente,

LDENEI DE SOUZA

Prefeito Munici

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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P PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR // ic^ ^
CNPJ r54SW>2V000102

GESTAO 2021-2024

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Administragao, vem atraves do presente 
justificar a necessidade de realizagao de procedimento licitatorio emergencial em 
carater temporario para contratagao de empresa especializada em limpeza 
publica.

Considerando que as recentes e excessivas chuvas ocorridas nos 
ultimos dias, combinadas com o clima de verao sao extremamente propicios a 
proliferagao do mosquitos Aedes Aegypti, vetor de doengas como Dengue, Zika Virus 
e Chikungunya.

Considerando que os tocos de reprodugao das larvas encontram-se 
majoritariamente no quadro urbano, cuja aparigao dos mosquito ja e notoria e 
abundante nas residencias.

Considerando expediente enviado pela Secretaria de Saude 
informando da necessidade de controle da reprodugao do mosquito.

Considerando a necessidade de se realizar uma forga tarefa para 
enfrentamento emergencial da situagao.

Solicito o Procedimento de Dispensa de Licitagao emergencial, para 
que se possa contratar empresa para realizar servigos de limpeza municipal, sob risco 
de prejulzo na saude publica, neste primeiro momento, com posterior abertura de 
procedimento licitatorio para que possa atender o servigos vindouros.

Diante do acima exposto, justifica-se a opgao pelo Pregao Presencial.

Palmital, 09 de fevereiro de 2021.

SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA
'Secretaria de Administragao

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



MUNICIPIO DE

PALM ITAU
GESTAO 2017/2020

CONTROLE- 13/2021-LIC

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO PARA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

SOLICITA^AO DE DOTACAO OR^AMENTARIA N9 36/2021

EM VIRTUDE DA SOLICITAQAO SUPRAMENCIONADA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE URBANISMO PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO;

SOLICITAMOS AS DOTAgOES OR^AMENTARIAS PARA SEGUIMENTO DO 

PROCESSO LICITATORIO.

Palmital, 22 de Fevereiro de 2021.

NOEMI DE LIMA MOfiEIRA 
Responsa'/e!

Departamento de Contabilidade-Protocolo:

Data

Ass: ■9

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMIT^^^.
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmit^^R 

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1 £22 ‘

!-s cfi n
Prefeitura de

Polmitol
•Ot.JI-'CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PR0T0C0L0

TERMO DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAQAO N°: 36 - SECRETARIA DE OBRAS/URBANISMO.

SniosimianoANTO
CONTADOR 

CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO 
RECEBIDO EM: / /2021.

Ass:

NV.



Municipio de Palmital
Solicitagao 36/2021

iiss.

PaginalEquiplano

Solicitagao

Numero Quantidade de itensErritido em 
22/02/2021

N° sdidtanteTipo
103Contratagao de Servigo36

Processo Gerado

NOmero
Solicitante----------------------------------------------------

Cddgo None

513-4 JOAO MARIA DE ANDRADE
Local
Cddgo

0/2021

Norm

Gabinete do Secreterio de Obras e Urbanismo32
6rg3o Pagamento

FormaNorm

MEDIANTEA NOTA FISC10 SECRETARY MUNIQRAL DE OBRAS / URBANISMO
Entrega

PrazoLocal

7 DiasPREFBTURA MUNICIPAL
DescrigSo:
lONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS DE LIMPEZA URBANA SENDO, LIMPEZA DE 

VIAS POBLICAS, CARPINAGEM, ROgADA, CORTE DE GRAMA, PINTURA DE MEIO FIO.

001 Lote 001 m
Unitario

12,40

Valor

14.260,00

Quantidade

1.150,00
Codigo Nome

021723 CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS

CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS DE LIMPEZA 
PUBLICA URBANA, SENDO:
- LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS;
- CAPINAGEM;
- ROgADA;
- CORTE DE GRAMA;
- PINTURA DE MEIO FIO.

14.260,00TOTAL

GERAL 14.260,00

JOAO MARIA DE ANDRADE 
Responsavel Secretaria de Obras e Urbanismo

22/02/2021 16:37:43Emitidopa: NOEMI DE LIMAMOREIRA naversSo: 5526 s



7r -
■fcsMunicipio de Palmital 

Solicitagao 36/2021
Indicagao de RecursosOrgamentdrios £&*•

Paginal

SollcItacSo

Nurmro Quantidade de itensN° sdidtante Enitido em 
22/02/2021

Tipo
10336 Contratagio de Servigo

Processo Gerado

Numsro

Solicltante-------------------------------------------------------------------------------------

Cddgo Norm

513-4 JOAO M^RIA DE ANDRADE
Local----------------------------------------------------------------------------------------------
Cddgo Norm

Gabinete do Secreterio de Obras e Urbanismo

0/2021

32
6rgSo Pagamento-------------------------

Forrm

MED^NTEA NOTA FISC
Norm

10 SECRETAR1A MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO
Entrega

PrazoLocal

7 DiasPRffBTURA MUNICIPAL
Descrigdo:
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS DE LIMPEZA URBANA SENDO, LIMPEZA DE 
VIAS POBLICAS, CARPINAGEM, ROgADAf CORTE DE GRAMA, PINTURA DE MEIO FIO.
Lote

001 LotoOOl
Unitirio ValorUnidada QuantidadeCddigo Nome

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
003 Departamento de Urbanismo 

15.452.1501-2108 Atividades do Departamento de Urbanismo 
3.3.90.39.00.00OUTROS SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Unldade Quantidade Unltirio Valor

3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAQAO DE ESPAQOS PUBLICOS 
05440 00000 Recursos Ordinaries (Livres)

021723 CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS

CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS DE LIMPEZA 
PUBLICA URBANA, SENDO:
- LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS;
- CAPINAGEM;
- ROgADA;
- CORTE DE GRAMA;
- PINTURA DE MEIO FIO.

Do Exercicio

12,40 14.260,00HR 1.150,00

14.260,00Total da dotaefio

TOTAL 14.260,00

TOTAL GERAL 14.280,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
14.260,00

14.260,00
10.003.15.452.1501.2108

Cod 05440 Fonte 00000 G.Fonte E

JOAO MARIA DE ANDRADE 
Responsavel Secretaria de Obras e Urbanismo

22/02/2021 16:41:27Emitido por: MARIA DAIANE DE OUVEIRA na versto: 5526 s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR

CNPJ 756B.0O251*0001-02

GESTAO 2017-2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 019/2021

DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2021

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS 

DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DE PALMITAL-PR

VALOR: R$ 14.260,00 (Quatorze mil duzentos e sessenta reals)

PRAZO DE VIGENCIA:90 dias

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas faturas.

CONTRATADO: R MOREIRA MARTINS ME

CNPJ/MF 27.197.076/0001-05

DOTAgAO ORgAMENTARIA:

Dotagoes
Grupo da fonte iFuncional program£tica Natureza da 

despesa
Conta da 
despesa

Fonte de 
recurso

Exerclcio
da
despesa

Do Exerclcio3.3.90.39.00.0010.003.15.452.1501.2108 3032021 3550

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

da Lei n. 8666/93, nos termos do Oflcio da Secretaria responsavel, bem como parecer jurldico, 

que embasam esse processo. \

Palmital 23/02/2021.

lit
VALDBISlEl DE SOUZA 

TO MUNICIPALPRI

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR ? (ZLCNPJ 7G6a.DO25.'0oai fl2

fGESTAO 2017-2020 yi!f

HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 005/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°019/2021

CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS DE 

LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA 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 XXII, da Lei Federal n° 

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

supra supramencionada, tendo como contratada R MOREIRA MARTINS ME-CNPJ/MF 

27.197.076/0001-05 .

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.

9
Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 23/02/2021 ili

NEI DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 756330251*0031 -32

GESTAO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAgAO

ASSUNTO:DISPENSA DE LICITAgAO N°005/2021

REF: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVigOS DE 

LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DE PALMITAL-PR,

conforme art. 24, inciso XXII da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 019/2021, Dispensa de 
Licitagao n° 005/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93.

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

005/2021, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora:

COPEL DISTRIBUigAO S.A- CNPJ-04.368.898/0001-06.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 19/02/2021

r

NX^iDENEI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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;\REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Sc.-

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA

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

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
R M M CONSTRUCAO

C6DIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Services especializados para construgao nao especificados anteriormente

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - mas, pragas e calgadas 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente 
43.22-3-01 - Instalagoes hidraulicas, sanitarias e de gas

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresario (Individual)

NUMEROLOGRADOURO
R JOSE BASILIC DE OLIVEIRA

COMPLEMENTO
APT 01498

MUNIClPIO
PALMITAL

UFCEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO PR85.270-000

ENDEREQC ELETRONICO TELEFONE
(42) 3657-1211

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
27/02/2017

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL ****************

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Pagina: 1/1Emitido no dia 22/02/2021 as 13:41:26 (data e hora de Brasilia).
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ft MINISTERIO DA FAZENDA 
W Secretaria da Receita Federal do Brasil 

, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: R MOREIRA MARTINS 
CNPJ: 27.197.076/0001-05

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

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

2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

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

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas allneas '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 09:00:09 do dia 30/11/2020 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 29/05/2021.
Codigo de controle da certidao: 5C26.B6AD.A505.DF5F 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

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


Voltar Imprimir

CA1\A
CAIXA ECONCMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF

Inscrigao: 27.i97.076/oooi-os
Razao Social:R moreira martins me
Endere^o: 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 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:07/02/2021 a 08/03/2021

Certificagao Numero: 2021020701300467699260

Informagao obtida em 22/02/2021 13:45:01

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

http://www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: R MOREIRA MARTINS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.197.076/0001-05 
Certidao n°: 6856234/2021 
Expedigao: 22/02/2021, as 13:44:00 
Validade: 20/08/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que R MOREIRA MARTINS (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 
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.

INFORMA?AO 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 judiciais 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 sugestdes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana

Certidao Negative
de Debitos Tributaries e de Di'vida Ativa Estadual

N° 023528511-22

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 22/06/2021 - Fornecimento Gratuito

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

PSgina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (22/02/2021 13:43:41)

http://www.fazenda.pr.gov.br
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PARECER N° 075/2021 - LIC

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 019/2021

DISPENSA DE LICITAQAO N° 05/2021

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
ANALISE DE SITUASAO FATICA 
ENSEJADORA DE RECONHECIMENTO

DE LICITAQAO.
DIRETA. 

JURIDICA. 
NECESSARIAS:

DE DISPENSA 
CONTRATAQAO 
POSSIBILIDADE 
RECOMENDAgOES 
ARTS. 24, XXII, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE
JUNHO DE 1993.

O pedido foi deferido pelo Excelentfssimo Senhor Prefeito 
Municipal atraves do Memoranda N°l9/2021.

Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a 

existencia de previsao de recursos orgamentdrios para as despesas a serem 

realizadas com o objeto a ser adquirido.

E o relatorio.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagao nos contratos 

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

poderd haver a dispense da licitagao nas contratagoes feitas pela 

Administragdo Publica.

Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagdes

almital -/ PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00^

Fone Fax: (42) 3657-1222
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permite como ressalva d obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves 

de processes de dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que 

preenchidos os requisitos previstos no lei.

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitogeo node 

mois e que o possibilidode de celebregdo direto de controto entre o 

Administrogeo e o porticulor, nos cesos estobelecidos no ert. 24, do Lei 

8.666/93.

For isso, muitos vezes deve o odministrodor optor pelo dispense, 

umo vez que, como efirmo Morgol Justen Filho, "os custos necessdrios d 

licitogeo ultropossordo beneficios que dele poderdo odvir".

O mestre Morgol Justen Filho verso precisamente sobre os 

motives que levam a dispense da licitagdo:

"a dispense de licitagdo verifica-se em situagdes

em que, embora vidvel competigdo entre

licitagdo afigura-separticuiares,

inconveniente ao interesse publico. (...). Muitas

a

vezes, sabe-se de antemdo que a relagdo 

custo-beneficio sera desequilibrada. Os custos 

necessdrios d licitagdo ultrapassardo beneficios 

que dele poderdo advir."

Para a professora Vera Lucia Machado:

"a dispense e figura que isenta a Administragdo 

do regular procedimento licitatorio, apesar de 

no campo fdtico ser vidvel a competigdo, pela 

exigencia de varies particuiares que poderiam 

oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222 /
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Vera Lucia. Temas Polemicos sabre Licitagoes e 

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sao Paulo: 

Malheiros, 1995, P. 76.

E de se inferir das transcrigoes acima que a dispensa de 

licitagdo, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer par razoes de 

interesse publico, coma no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a 

realizagao da licitagdo viria tdo-somente a sacrificar o interesse publico, 

motive pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de 

dispensar o certame nos casos expressamente previstos.

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

dos servigos citados e de: R$ 14.260,00 (Quatorze mil, duzentos e sessenta reais), e

considera-se o valor e abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 

8666/93, que dispoe:

"Art. 24. E dispensdvel a licitagdo:

I - para outros servigos e compras de valor ate 

10% (dez por cento) do limite previsto na alinea 

"a", do inciso I do artigo anterior e para 

alienagdes, 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)".

Por sua vez, o artigo 23, inciso I, alinea ‘a’, do mesmo diploma

legal estabelece que:

"Art. 23. As modalidades de licitagdo a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serdo

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-0^0 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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determinadas em fungao dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da 

contratagao:

para obras e servigos de engenharia: 

Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

I

ate R$ 150.000,00 (cento e 

(Redagao dada pela 

Assim, a limite para a 

contratagdo de servigos de engenharia pela 

Administragdo, coma ocorre in casu, e de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), que corresponde ao 

percentual de 10% do previsto na alinea ‘a’, 

inciso II, do artigo 23 (Lei n. 8.666/93).

a) convite 

cinqOenta mil reais);

Lei n° 9.648, de 1998)

Assim, na esteira do principio da razoabilidade, devem ser 

considerados coma servigos comuns aqueles que, de forma exclusiva, 

pessoal, devam ser prestados ou assinados por profissionais analisando-se, 

em cada caso, a real necessidade de a contratada te-los em seus quadros.

Ademais, de suma relevancia destacar que se trata de 

contratagdo para execugdo unica de servigo, conforme se 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

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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pela reconhecida qualidade dos servigos, com autorizagao da 

permissionaria outorgada pelo Detran-Pr, especialmente, pelos pregos que 

pratica, que sdo ndo apenas condizentes com aqueles verificados no 

mercado, em ministrar os cursos e, portanto, vantajosos para a 

Administragdo.

Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela 

dispense de licitagdo no caso concrete em andlise, tendo em vista o valor 

da contratagdo, em face ao custo da realizagao de um certame licitatorio, 

com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos 

legais atinentes d especie.

Palmital-PR, 23 de Fevereiro de 2021.

v

DANILO-AMdRIM SCHREINER 

Procurador do AAuniapio 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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DISPENSA DE LIC1TAQA0 N° 005/2021
!

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 019/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2021

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, 534, centra, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO: R MOREIRA MARTINS - CNPJ-27.197.076/0001-05, pessoa juridica de direito 
privado com enderego a RUA Jose Basilic De Oliveira, 498 APT 01 - CEP: 85270000 - Bairro: 
Centro, Palmital/PR neste ato representado pelo Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador 
do CPF/MF sob o n° 055.601.789-77, , R, 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente da 
Dispensa de Licitagao n° 005/2021, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, e pelas 
clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das 
partes.

- CEP: 85270000 - BAIRRO: GUABIROBA

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAQAO DE, 
ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE SERVigOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS 
PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DE PALMITAL-PR., com entrega parcelada 
ate 28/03/2020, destinada ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de 
Palmital - Parana, nas quantidades e especificagdes, contidas e estabelecidas na 
dispensa de Licitagao 005/2021, parte integrante deste, independente de transcrigao, 
conforme segue:

EMPRESA

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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ITEMS
Prego totalLote Item C6digo Unidade Quantidade Prego

uniterio
Descrigao do 
produto/servigodo de

medida
■ ;' U ■_______

produto/
servigo . r

PRESTAgAO DE 
SERVigOS DE LIMPEZA 
PUBLICA

14.260,00LOTE: 1 22193 HR 1.150,00 12,40
001 -

14.260,00
TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 14.260,00 (Quatorze mil, duzentos e sessenta reals)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULACAO 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. f

§ 2° - Integram este contrato, 0 Edital de DISPENSA DE LICITAQAO N° 005/2021 
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 DISPENSA DE LICITAQAO 
N° 005/2021 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 LICITAT6RIO N° 019/2021, bem assim aos

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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.
termos da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a 
cumprir todas as obrigagoes ai constantes.

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 DISPENSA DE LICITAQAO N° 
005/2021 e as clausulas expressas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

I - 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;

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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V - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do 

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados; I
>■

VI - Utilizar equipamentos adequados necessarios a boa execupao dos servipos 

sob sua responsabilidade, os quais deverao oferecer o maximo de seguranpa no que se 

refere a prevenpao de acidentes e danos materials que possam resultar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros; I
;

.
VII - Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrepoes resultantes da 

execupao ou de materials empregados;

VIII - Nao permitir que seus empregados executem servipos alem dos previstos no 

objeto deste contrato;

IX - Respeitar e fazer cumprir as normas de seguranpa e medicina do trabalho 

previstas na legislapao pertinente, bem como adotar todas as providencias e obrigapoes, 
quando seus empregados forem vitimas de acidentes de trabalho no desempenho dos 

servipos ou em conexao com eles, ainda que verificadas nas dependencias do
CONTRATANTE;

X - Fiscalizar o perfeito cumprimento dos servipos a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os onus decorrentes. Tal fiscalizapao dar-se-a independentemente da que 

sera exercitada pelo CONTRATANTE;

XI - Assumir todas as despesas relativas 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 

reclamatorias 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 integrapao 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 caupao existente;
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital -
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XIII - Indenizar todos os custos financeiros que porventura vqnham a ser 
suportados pelo CONTRATANTE por forpa de sentenpa judicial que reconhepa 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 

terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario 

nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou acompanhamento 

pelo CONTRATANTE;

A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos 

pagamentos que Ihe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de 

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

XVI - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuapao ou 

apao que venha a sofrer em decorrencia da prestapao de servipos, 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;

i’

XVII - Responder, tamberm, 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 disposipoes legais em vigor;

XVIII - A ausencia ou omissao da fiscalizapao do CONTRATANTE nao eximira a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato;

XIX - Aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos ou supressoes 

que se fizerem necessaries ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
do contrato;

XV

!•

§

XX - Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operaqao 

financeira, sem previa e expressa autorizagao do CONTRATANTE;

XXI - Atender, atraves de seus responsaveis tecnicos e/ou administrativos, 
eventuais convocagoes do CONTRATANTE;

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



/fo0Ep^\
^ Licita^ar.. ^

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR (I n* -
CNPJ7S6»aQ25«)O01-a2 \

GESTAO 2017-2020 t - ^ ji'ijsa." .7-yf, ii
!

XXII - Manter todas as condifoes de habilitapao e qualifica^ao exjgidas 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.

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 publico 

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 materiais existentes no local 
da obra e a ela destinados;

i
[■

i

XXVI - A contratada ficara responsavel, durante a execugao dos iservigos, 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 ocorrqra 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;

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

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 pe PREGAO
PRESENCIAL que deu origem ao presente instrumento.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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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 paejamento a ser 
efetuado pela Secretaria Municipal de Finangas;

i

?CLAUSULA QUINTA - OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste
Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assurrtidos 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 necessarios 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. j;

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 :
:
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I - A presta?ao dos servipos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciado em ate 24 (Vinte e Quatro) horas, apes 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 sua 
entrega sera fracionada e de acordo com as requisipoes emitidas pelas Secretarias 
responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

II - O prazo para entrega do objeto licitado sera de ate 24 (vinte e quatro) horas, 
apos o recebimento da requisipao encaminhada pelo Departamento competente.

III - O ato de recebimento do objeto licitados, nao importa em sua aceitapao. A 

criterio da Secretaria Municipal de Administrapao, o objeto fornecido sera submetido a 

verificapao. Cabe ao fornecedor a devida correpao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) horas, 
do material que vier a ser recusado por nao se enquadrar nas especificapoes 

estipuladas, apresentar defeitos de fabricapao ou dano geral, identificado na entrega ou 

no periodo de verificapao;
IV - Por ocasiao da entrega, a fatura ou documento fiscal, sera obrigatoriamente 

emitido pela razao social, inclusive o CNPJ/MF do constante da documentapao de 
regularidade fiscal apresentada na habilitapao e no contrato firmado.

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

VI - O material oferecido devera atender estritamente as descripoes 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 execupao do presente ajuste em todos os termos e condipoes.

§ 1° - A apao ou omissao total ou parcial do orgao fiscalizador nao eximira a 
CONTRATADA da responsabilidade de executar o servipo com toda cautela e boa 

tecnica.
§ 2° - Verificada a ocorrencia de irregularidade no cumprimento do contrato, a 

Fiscalizapao tomara as providencias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a 
aplicapao das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, 
Lei Federal n° 10.520/2002 e suas alterapoes posteriores.

§ 3° - A fiscalizapao 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 fiscalizapao.
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§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

Municipal de Administragao.
11

CLAUSULA OITAVA - DOTAgOES ORQAMENTARIAS

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

XV - DOTAgAO ORgAMENTARIA

dotaqOes
Grupb da fonteConta da 

despesa
Funcional program£tica Natureza da despesaFonte de 

recurso
Do Exercicio5440 10.003.15.452.1501-2108 00000 3.3.90.39.82.02

CLAUSULA NONA - PREgO E CONDigOES DE PAGAMENTO

I - 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).

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

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

O contrato tera vigencia ate 28/03/2020, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo, no interesse da Administragao, mediante termo aditivo, ser 
prorrogado por iguais e sucessivos periodos.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ICLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SAN^OES ADMINISTRATIVAS

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

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

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

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

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;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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III - a contratante podera, tambem, efetuar a retengao de uma unica vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensaqao das multas aplicadas de uma 
unica vez ou parceladamente, nos pagamentos subsequentes, independentemente de 
notificapao ou interpelapao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicara a aplicapao 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 comunicapao do(a) CONTRATADO(A) a CONTRATANTE sera feita mediante 
documento que sera entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA - RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido pelos motives previstos nos art. 77, 78 
e 79, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterapoes.

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

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

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

clAusula decima-sexta
ADMINISTRAQAO

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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0(A) CONTRATADO(A) reconhece desde ja os direitos da Administra?ao 
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.

iCLAUSULA DECIMA-SETIMA - NOVAQAO

A nao utilizagao, por qualquer das partes, dos direito a elas assegurado 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 
reniincia 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. 'i|

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - ALTERAQOES

O presente Contrato podera ser alterado para ajuste de condigoes 
supervenientes que impliquem em modificagoes nos casos previstos nos Diplomas 
Legais pertinentes a materia.

CLAUSULA DECIMA-NONA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA
■

!
A CONTRATANTE dispensa o (a) CONTRATADO (A) do oferecimento de 

garantia na presente contratagao.
r

CLAUSULA VIGESIMA - 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 DISPENSA 
DE LICITAQAO N° 005/2021, mediante parecer exarado pela Procuradoria Juridica de 
Palmital - Parana e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Contratante, para dirimir duvidas ou questoes

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o present© Instrumento 
Contratual em 03 (tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins cje direito 

ga das testemunhas abaixo.
na

Palmital-PR, 23 de Fevereiro de 2021.

7

El DE SOUZ
Municipal

Contratante
!
!

/*\
:R MOREIRf MARTINS 

CNPJ-27.197.076/0001 -05 
RAFAEL MOREIRA MARTINS
Contratado

ii

i!Testemunhas:

Nome: Carlos Gardacho 
CPF/MF: 025.962.949-90

:
!:

NOME: JOSE DA Lb^)0S SANTOS CORDEIRO 
CPF: 53732308987

I
i

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 

Departamento de Compras e Licitagoes

DISPENSA DE LICITAQAO 005/2021 

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 019/2021

EXTRATO DE CONTRATO N° 25/2021

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: R MOREIRA MARTINS, pessoa jundica de direito privado com enderego a 
Rua Jose Basilio De Oliveira, 498 APT 01 - CEP: 85270000 - Bairro: Centro, 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° 
92242544 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 055.601.789-77 denominada 
CONTRATADA.

AQUISIQAO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DE 
SERVIQOS DE LIMPEZA URBANA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA 
DE PALMITAL-PR.

DATA DO CONTRATO: 23/02/2021

VIGENCIA: 23/05/2021.

VALOR TOTAL: R$ 14.260,00(Quatorze mil duzentos e sessenta 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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DISPENSA 005/2021

iPROCEDIMENTO DE L1CITACAO N° 019/2021
DISPENSA DE LIC1TACAO N° 005/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DAS 
VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
PALMITAL-PR
VALOR: R$ 14.260,00 (Quatorze mil duzentos e sessenta reais) 
PRAZO DE VIGENCIA:90 dias.
PAGAMENTO: O pagamento ser£ efetuado mediante apresentasao 
das respectivas faturas.
CONTRATADO: R MOREIRA MARTINS ME 
CNPJ/MF 27.197.076/0001-05 
DOTACAO OR^AMENTARIA:

Dotages

Grupo da fonteFonte de Natureza

despesa

daComa da 
despesa

Funcional programaticaExercicio 
da despesa recurso

Do Exercicio3.3.90.39.00.003550 10.003.15.452.1501.2108 3032021

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem 
fundamento no artigo 24, inciso XXII, da Lei n. 8666/93, nos termos 
do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que 
embasam esse processo.
Palmital, 23/02/2021.

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGACAO

DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2021 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°019/2021 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DAS 
VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
PALMITAL-PR
Com fundamento nas informa^oes constantes no Oficio da Secretaria 
Municipal de Administra^o, ante as justificativas que se embasam no 
Art. 24, Inciso XXII, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licita^o para a contratasao 
supra supramencionada, tendo como contratada R MOREIRA 
MARTINS ME-CNPJ/MF 27.197.076/0001-05 .
Para a efetiva^o 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, 23/02/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO 
RATIFICACAO

ASSUNTO:DISPENSA DE LICITACAO N°005/2021

REF: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DE SERVINGS DE LIMPEZA URBANA DAS 
VIAS PUBLICAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
PALMITAL-PR, conforme art. 24, inciso XXII da Lei 8.666/93.
A documentafao referente ao Procedimento Licitatdrio n° 019/2021,

24/02/2021 08: T1 of 2
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^ LicitapacDispensa de Licita9ao n° 005/2021, atende a todos os requisites do 

Artigo 24, Inciso XXII, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a 
Dispensa de Licita?^© n° 005/2021, para a contrata^o dos serviijos 
supramencionados, junto a empresa vencedora:
DISTRIBUICAO S.A- CNPJ-04.368.898/0001-06.

'-Oth£COPEL

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 19/02/2021

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

C6digo Identificador:BBB02BC3

Matdria publicada no Diario Oficial dos Munidpios do Paran& 
no dia 24/02/2021. Edi^o 2209 
A verificasSo de autenticidade da matdria pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
SUMULA DE LICENCA SIMPLIFICADA

SUMULA DE PEDIDO DE LICENgA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O MUNICIPIO DE PALMITAL/PR, CNPJ 
75.680.025/0001-82 torna publico que requereu junto ao I.A.T 
- Institute Agua e Terra, a LAs - Licen9a Ambiental 
Simplificada, para amplia^o de LOTEAMENTO DE 
INTERESSE SOCIAL denominado Residencial Tio Chico, 
situado na Estrada Saida para Sete Saltos, Vila Planalto, na 
Cidade de Palmital, Estado do Parand.

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:CE5255C0

Materia publicada no Didrio OFicial dos Municipios do Parand 
no dia 24/02/2021. Edi^do 2209 
A verifica9ao de autenticidade da matdria pode ser feita 
informando o eddigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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