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IfPROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

O':

IIm
OBJETO: AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO 
ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE 

FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

$

*
f?..

I
Data do Edital: 01/11/2017*.

Data Abertura: 22/11/2017 as 09 00 hrs

FORNECEDOR: TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: n°. 
26.596.727/0003-39

CONTRATO: 273/2017

VALOR: R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).



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

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222Prefeitura de

Polmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

OFICIO/PLAN. m 227/2017 PALMITAL, 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Ao Exmo. Prefeito Municipal 
Senhor Valdenei de Souza 
Nesta

Senhor Prefeito,

Considerando a firma^ao de Convenio por este Municipio junto ao 
Governo do Estado do Parana atraves da Seab/Deagro com vistas a aquisigao de 01 veiculo 
Caminhao Ca^amba para dar suporte ao setor rodoviario no transporte de terras, cascalho e 
entulhos, vimos solicitar a Vossa Excelencia que se digne a autorizar a abertura de um Processo 
Licitatorio objetivando selecionar a melhor proposta de pre?o para aquisigao desse veiculo, com 
valor estimado de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) de acordo com as 
especificagoes e quantitativos constantes dos orgamentos em anexo.

Considerando que os recursos para a aquisigao desse veiculo ja esta 
depositado em conta restando somente a abertura de licita^ao para a aquisigao do mesmo.

Sem mais para o momento, renovo votes de considera?ao.

dfil LlCllAA-
/iDAL CAMILO OLIVEIRA

Assessor de Planejamento

//
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KONRAD COMERCIO DE 
CAMINHOES LIDA 

Red BR 277 - KM 348 - Jardim das Americas
I CEP 85040-480 - Guarapuava - PR 1

GUARAPUAVA. 10 DE OUTUBRO DF 2.017

A
PREFE1TURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
DEPTO. COMPRAS/SANDRA

ORCAM1 NTO

01 -CAMINHAO MARCA 1'ORD MODF.LO C-2623 TRA(;AO 6X4.MOTOR CUMMINS 230 
CVS.CAIXA DE CAMBIO 10 MARCHAS A FRFNTE 3 A RE SICRONIZADAS.PNEUS 
275/80R22.5.SEM CAMARA .Pi:SO BRUTO TO \ \\. (PBT) 23.000KG. TANQUE 
COMBUSTIVKI. 275 L1TROS.VIDROS ELF I RICOS.VOLANTF DIRECAO ESCAM(4TF.AVEL 
BANCO DO MOTORIST A SUSPENSAO A AR.APARFt.HO DE SOM ANO MOD. 0KM 
EQUIP ADO COM CAQAMBA BASCULANTE DE I 2 MTS.

VALOR UNITARIO R$ 265.000,00

OBS.: PRAZO DF. ENTREGA DC ACORDOCoM \ MCI I AC AO

2 KONRAD
KONR AD C/iMtNHOl'.S I TDA

AlCIONIR 
DEPTO VENDAS

ROD BR 27/ Km 148 S/N — JD. 1 )<!s Americas - (iiiarapnac a - PR 
l one: (42) 3629-5000 - l ax: (42) 3629-5000 

'v w w . kon raclca mi n h oes.com. br
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Mercedes-Benz Folha

A**-

Inga Veiculos Ltda
Concessionario de Veiculos 
Comerciais Mercedes Benz

Vitorino/ PR, 18 de julho de 2017.

Ao
MUNICIPIO DE PALMITAL 

PALMITAL-PR

REF: ORCAMENTQ CAMINHAO ATEGO 2426 6>2 EQUIPADO COM CACAMBA
BASCULANTE DE 12M3

Vimos pelo presente ofertar-lhes o seguinte veiculo:

01 (um) caminhao novo, marca Mercedes-Benz, ano/modelo 2016/2016 

modelo Caminhao ATEGO 2426, tra^ao 6x2, atendendo normas PROCONVE P-7 

(EURO 5), com cabine avangada, com motor movido a oleo diesel, com 06 

cilindros verticals em linha, turbocooler, com potencia de 256 CV, com 

gerenciamento eletronico de combustivel, < om freio motor adicional TOP 

BRAKE, com caixa de mudangas, com 06 marchas sincronizadas a frente e mais 

uma a re, com diregao hidraulica, com rodas aros 7.SOX 22,5, pneus 275/80 R 

22,5 radiais sem camara, com entre eixos adequado para instalagao do 

equipamento, com Peso Bruto Total (PBT) legal de 23.000 kg , com freio a ar 

comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com 

tanque de combustivel de 210 litres, com garantia de 12 meses sem limite de 

quilometragem, equipado com cagamba basculante com capacidade de 

12,00m3, com dois cilindros hidraulicos, bomba hidraulica, tomada de forga, 

mangueiras e conexoes, com sistema de acionamento indireto, chassi duplo 

em chapa de ago espessura 6,35mm, laterals em chapa de ago espessura 

4,75mm, travessas em chapa de ago espessura 4,75mm, assoalho em chapa de 

ago espessura 6,35mm, protegao lateral e para-choque traseiro homologado 

conforme normas do INMETRO, escada lateral, barrica d'agua, caixa para

Inna Veiculos Ltda
Trevo da Rod. BR ISB x BR 280
Vitorino, Parana, Brasil
Fone: +55 46 3311-3200
Fax: +55 46 3311-3200
•oFanHimonFrv/nMnn-3\i

Inga Veiculos

•C Mercedes Benz - marca do Grupo Daimler Sttutgart - Alemanha
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Mercedes-Benz

Inga Vei'culos Ltos^
Concessionario de Vei'culos 
Comerciais Mercedes Benz

ferramentas, para-barros de borracha, pintura da cagamba na cor padrao do 

vei'culo, faixas refletivas laterals, faixa refletiva do para-choque traseiro, com 

tampa traseira basculante.

Valor: R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reals)

Condigoes de Pagamento: a Vista

Prazo de entrega: Ate 45 dias.

Validade da Proposta: Ate 30 de Agosto de 2017.

Inga Vei'culos Ltda 

01.994.951/0002-77 

Maylson Hey Fagundes 

Supervisor de Vendas

Inqa Vei'culos Ltda 
Trevoda Rod. BR 158 x BR 280 
Vitorino, Parana, Brasil 
Fone: +55 46 3311-3200 
Fax: +55 46 3311-3200 
o Fq r> H i m q n /ttM nnov

Inga Vei'culos

• Mercedes Benz - marca do Gaipo Daimler Sttutgart - Alcmanna
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Caminhoes - Onibus

Guarapuava - PR, 10 de outubro de 2017

A Prefeitura municipal de Palmital - PR

Proposta de 01 fuma) unidade do veiculo marca Volkswagen

Modelo 24-280 DC - Constellation 6x2 DC Cabine estendida com Cacamba
basculante de 12 m3:

MOTOR
MAN/ DOS 36-280 
Potencia 275 cv 
Cilindros: 6
Sistema de injegao COMMON RAIL 
Sistema EGR (nao utiliza Aria 32 ureia)

TRANSMISSAO
com 9 march as a frente• ZF/ 95 Tipo / Acionamento Manual / a cabo 

(sincronizadas) e 1 a re

DIRECAO HIDRAULICA INTEGRAL

PNEUS
Radiais 275/80 R22,5

FREIOS
Freio Servigo

• Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Freio Motor

• Freio Motor de descompressao no cabegote e valvula tipo borboleta MAN 
Exhaust Valve Brake com acionamento eletropneumatico, tecla no painel e 
comando no aceierador.

PESO EM ORDEM DE MARCHA
• Dianteiro 3.680 Kg
• Traseiro 3.200 Kg
• Total 6.880 Kg

CAPACIDADE TECNICA POR EIXO
• Peso Bruto Total (PBT) - Homologado 23.000 Kg
• Capacidade Maxima de Tragao - CMT 35.000 kg
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Icavel MS^iNI
Camlnn^et

Onibus^Caminhoes - Onibus As*.

CON PI COES COMERCIAIS:

Valor unitario do chassi com cagamba basculante de 12m3: 
• R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reals)

Cor: branco geada

Prazo de Entrega: 60 dias.

Garantia de 01 ano total do caminhao 
Ano/Modelo 2017/2018

"A presente proposta vincula as partes negociantes pelo periodo maximo de 30 
(trinta) dias sendo que apos o referido prazo considerar-se-a cancelada 
independentemente de notifica^ao"

Alan Santos 
Supervisor de vendas

r84.938.43ii/00Q1-491
[GAVEL VEiCU LOS 

LIDA.
Rod. PR 483, 1771 

B Ague Branca-CEP 65601-195 
Pararu\Jj^fraocisco B-eltr5o
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im»8^SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE
SEAB \

CONV^NIO N° 098/2017 - Protocolo 14.663.800-7 
PARTlCIPES: SEAB E O MUNIClPIO DE PALMITAL

Folha

Ass.

CONVENIO N° 098/2017 que 
celebram o Estado do Parana, por 
sua Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento - 
SEAB, e o Municfpio de PALMITAL.

O Estado do Parana, por sua SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO - SEAB, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.416.957/0001-85, com 
sede nesta capital, na Rua dos Funcionarios, 1.559, a seguir denominada SEAB, 
neste ato representada pelo Secretario da Agricultura e do Abastecimento, 
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, brasileiro, casado, economista, portador do 
RG n° 1.185.513-0 SSP/PR e CPF/MF n° 231.562.879-20, residente e domiciliado na 
Rua Quintino Bocaiuva, 73, Curitiba-PR, e o Municfpio de PALMITAL, inscrito no 
CNPJ n° 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moises Lupion, n° 1001, CEP 
85.270-000, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executive, VALDENEI DE 
SOUZA, portador da Cedula de Identidade RG n° 6.446.615-1, SESP/PR, inscrito no 
CPF/MF sob n° 795.770.409-34, em consonancia com o contido no protocolado sob 
n° 14.663.800-7, nos termos do artigo 87, inciso XVIII da Constituipao Estadual c/c o 
artigo 1°, paragrafos 6° e 7° do Decreto Estadual n° 4189/2016, complementado pelo 
Decreto Estadual n° 7596/2017 e demais disposigoes aplicaveis a mataria, resolvem 
celebrar o presente CONV&NIO, mediante as ciausulas e condipoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O convenio tern por objeto a aquisipao de urn caminhao capamba para promover 
melhoria na trafegabilidade de estradas rurais, incrementando o escoamento da 
produpao agropecu£ria.

Paragrafo unico. Para atingir o objeto deste Convenio, os partfeipes obrigam-se a 
cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pelo MUNIClPIO e aprovado pela 
SEAB, o qual passa a integrar o ajuste, independentemente de transcripao.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES
Para a consecupao do consignado na Clciusula Primeira compete:

I - A SEAB:
a) Repassar a conta do MUNIClPIO os recursos financeiros, em estrita observancia 

com o Cronograma de Desembolso, constante no Plano de Trabalho deste 
Convenio;

b) Analisar e aprovar os Relatorios de Atividades e a prestapao de contas dos 
recursos financeiros transferidos ao MUNIClPIO;

c) Gerenciar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a realizapao do objeto, 
consoante estabelecido no Plano de Trabalho, mediante inspepoes e expedipao de 
Relatorios, dando-se ciencia ao MUNIClPIO da respectiva autuapao;

d) Emitir o Termo de Cumprimento dos Objetivos, em havendo a satisfapSo do objeto 
conveniado;

e) Publicar, no Diario Oficial do Estado, o extrato do presente instrumento ate o quinto 
dia util do mes seguinte ao de sua assinatura e dos eventuais aditivos, se houver;
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5^9SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE'
SEAB

CONV^NIO N° 098/2017 - Protocolo 14.663.800-7 
PARTlCIPES: SEAB E O MUNIClPIO DE PALMITAL

f) Encaminhar a prestagao de contas e respective processo na forma e prazo fixados 
em Instrupao Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Parang - TCE/PR 
para apreciagao;

g) Informar o TCE/PR sobre qualquer ilegalidade ou irregularidades na execugao do 
convenio;

h) Instaurar, em prazo nao excedente a 30 (trinta) dias, Tomada de Contas Especial, 
nas hipdteses previstas nos arts. 233 e 234, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Parang.

i) Manter atualizadas no Sistema Integrado de Transferencias (SIT) do TCE/PR, a 
partir da publicagao do extrato deste instrumento, o Cadastre, o Plano de Trabalho 
e o registro do Servidor encarregado pela fiscalizagao do ajuste;

j) Notificar o MUNIClPIO para que proceda £ apresentagao da prestagao de contas 
dos recursos aplicados quando nao houver sido apresentada no prazo legal ou 
quando constatada a m£ aplicagao dos recursos publicos objeto da transferencia 
voluntaria, instaurando, em caso de omissao, a devida Tomada de Contas 
Especial;

k) Comunicar expressamente ao MUNIClPIO sobre quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos relatives a este Convenio ou outras pendencias 
de ordem tecnica, concedendo ao MUNIClPIO prazo para o saneamento ou 
apresentagao de justificativas, que nao podera ser superior a 20 (vinte) dias, 
prorrogcivel por iguai periodo;

l) Na hipotese de nao obtida a satisfagao das pendencias de que trata a allnea 
precedente, apurar eventuais danos e comunicar o fato ao MUNIClPIO, para que 
promova o ressarcimento do valor apurado, sob pena de imediata instauragao de 
Tomada de Contas Especial.

m) Analisar e, se for o caso, aprovar, excepcionalmente, a proposta de reformulagao 
do Plano de Trabalho, acompanhada de justificativa, desde que nao implique em 
alteragao do objeto e encaminhada com antecedencia minima de 60 (sessenta) 
dias, contados da data fixada para o tdrmino da vigencia do ajuste.

n) Outras, de ordem especificas, constantes no Plano de Trabalho.

II-Ao MUNIClPIO:
a) Executar as agdes fixadas no Plano de Trabalho, objeto deste Convenio, de acordo 

com o que rege a Lei Estadual n° 15.608/2007 e na Lei n° 8.666/93, observando 
rigorosamente as metas, etapas, cronogramas e estrategias de agao constantes 
do Plano de Trabalho;

b) Manter atualizada a escrituragao contabil especifica dos atos e fatos referentes a 
execugao deste Convenio, para fins de fiscalizagao, acompanhamento e avaliagao 
dos resultados obtidos;

c) Utilizar os recursos alocados pela SEAB para a plena execugao do objeto descrito 
na Clausula Primeira, em conformidade com os prazos consignados neste ajuste, 
necessaries para a realizagao do objeto descrito na Clausula Primeira, conforme 
estabelecido no Plano de Trabalho;

d) Atender as recomendagoes, exigencias e determinagoes da SEAB e dos agentes 
do sistema de controle interno e externo;

2 110/

V
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PARTlCIPES: SEAB E O MUNIClPIO DE PALMITAL Folha

e) Indicar expressamente o servidor responscivel pela gest§o das agdes de sua 
compet§ncia;

f) Disponibilizar um t6cnico habilitado para acompanhar todos os procedimentos 
vinculados a execugao do Objeto;

g) Disponibilizar as m£quinas e equipamentos, com os operadores, necessaries a 
execugao das agoes;

h) Informar a SEAB os fatos ou circunst^ncias que dificultem ou interrompam a 
realizagao do objeto;

i) Prestar contas £ SEAB acerca da adequada utilizagao dos recursos repassados, 
como tambem ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, em conformidade as 
determinagoes da Resolugao n° 28/2011 ou o texto legal que a substituir com 
observancia do prazo e na forma estabelecida;

j) Manter os recursos recebidos da SEAB em conta especifica em Instituigao 
Financeira Oficial, sendo que os saldos, enquanto nao utilizados, deverao ser 
aplicados em cadernetas de poupanga se a previsao de seu uso for igual ou 
superior a um mes, ou em fundo de aplicagao financeira de curto prazo ou 
operagao de mercado aberto lastreado em tltulos de dfvida publica, quando a 
utilizagao dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mes;

k) Restituir o eventual saldo de recursos ao Concedente, na conclusao, extingao, 
denuncia ou rescisao do presente conv§nio;

l) Responsabilizar-se pelo pessoal empregado na execugao dos trabalhos, 
compreendidos nas atividades consistentes na implementagao do objeto deste 
Convenio, eximindo a SEAB de qualquer vinculo empregatlcio;

m) Nao autorizar o pagamento antecipado ou adiantamento pelo fornecimento de 
bens ainda nao entregues, com recursos deste Convenio;

n) Nao repassar, ceder ou transferir a terceiros a execugao do objeto do presente 
convenio;

o) Instituir uma Unidade Gestora de Transferencias (UGT) para controlar a aplicagao 
dos recursos deste convenio, controlar a movimentagao financeira dos recursos 
transferidos e aferir as despesas pertinentes a execugao do ato de transferencia;

p) Manter cadastre atualizado junto ao SIT do TCE/PR do(s) gestor(es) e servidor(es) 
encarregados da fiscalizagao do ato de transferencia;

q) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convenio em 
local seguro e em bom estado de conservagao, mantendo-os & disposigao do 
TCE/PR por um prazo de 10 (dez) anos contados do encerramento do processo de 
prestagao de contas, nos termos do art. 398 do Regimento Interne do TCE/PR;

r) Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos 
financeiros transferidos pela SEAB;

s) Nas hipbteses de dispensa ou inexigibilidade de licitagao previstos nos artigos 33 e 
34 da Lei Estadual n° 15.608/2007, dever£ ser atentado o disposto no par£grafo 
2°, do art. 35, da aludida Lei;

t) Propiciar £ SEAB todos os meios e condigoes necess^rios ao controle, supervisao 
e acompanhamento, inclusive permitindo-lhe inspegoes in loco, fornecendo as 
informagoes e documentos relacionados com a execugao do objeto deste 
instrumento, sempre que solicitado;
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u) Solicitar a prorrogagao do prazo para execugao e vigencia do objeto conveniado, 
mediante Termo Aditivo, com observSncia ao contido na Clausula D6cima Primeira 
e com a apresentagao das razoes que justifiquem a inexecugao do objeto no prazo 
ajustado;

v) Providenciar o credenciamento junto ao Cadastre Unificado de Fornecedores do 
Sistema de Gestao de Materiais, Obras e Servigos da Secretaria de Estado da 
Previd§ncia, a teor do art. 4° incs. I e II do Decreto n° 9762/2013;

w) Apresentar as Certidoes de Regularidade Fiscal, explicitadas na Clausula Oitava, 
observando as determinagoes all consignadas;

x) Outras, de ordem especfficas, constantes no Plano de Trabalho apresentado £ 
SEAB.

Ill - Responsabilidades comuns:
a) As responsabilidades dos partfeipes sao limitadas, exclusivamente, cis 
obrigagoes contraidas durante o presente ajuste, cada qual assumindo e 
respondendo pelos encargos legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da 
realizagao do objeto deste instrument© em relagao aos seus servidores, nao 
havendo responsabilidade solidaria;
b) As entidades participes estabelecem que as despesas de custeio no 
desenvolvimento das atividades sao de responsabilidade de cada entidade, nao 
cabendo ressarcimento, & que titulo for, de uma parte ci outra na realizagao do 
objeto.
c) As entidades participes assumem o compromisso de promover a divulgagao do 
trabalho realizado em parceria, durante a vig§ncia do presente termo concedendo 
os devidos erbditos.

Paragrafo Primeiro. No exerdcio dos deveres de acompanhamento e fiscalizagao do 
objeto deste convenio, o Controle Interno da SEAB poder£, a qualquer tempo, intervir 
junto aos orgaos da propria SEAB, como tambdn do MUNIClPIO, por intermbdio da 
Unidade Gestora de Transferencias - UGT, competindo-lhe, ainda, a emissao de 
relatdrio ao final da execugSo do convenio e as demais atribuigoes impostas pelo art. 
22, da Resolugao n° 028/2011 do TCE/PR, com as alteragdes dispostas pela 
Resolugao n°046/2014 do TCE/PR.

Paragrafo segundo. A execugao pelo MUNIClPIO das atividades decorrentes deste 
convenio, mediante emprego, a qualquer titulo e regime, de mao de obra autonoma, 
nao transfer© de urn a outro participe as obrigagoes trabalhistas, previdencicirias ou 
fiscais, tampouco constitui forma de associagao, tempor^ria ou permanent©, 
independentemente do local de execugao das atividades, cada qual assumindo e 
respondendo pelos encargos legais, contratuais e trabalhistas decorrentes da 
realizagao do objeto deste instrumento em relagao aos seus funcionarios, nao 
subsistindo responsabilidade solidaria.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO E DO ACOMPANHAMENTO
A fiscalizagao e a supervisao do ajuste serao instrumentalizadas mediante os 

seguintes documentos:
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a) Relatdrio de Vlstoria Inicial;
b) Plano de Trabalho vinculado ao ConvSnio;
c) Termo de Acompanhamento e Fiscalizagao, emitido na ocasiao da averiguagao 

in loco da autoridade competente, consistente de relatorio pormenorizado no qual 
serao anotados as ocorrencias e os resultados de qualquer verificagao sobre as 
atividades desenvolvidas, como tambem as condigoes em que se encontra a 
execugao do objeto. O referido Termo sera expedido no mfnimo uma vez a cada 
dois meses ou sempre que houver intervengao do servidor fiscal competente, 
consoante avaliagao tecnica ou determinagao de autoridade superior;

d) Certificado de Compatibilidade Flsico-Financeira, emitido na hipotese de nao 
ter sido conclufdo o objeto, especificando a proporgao de execugao e de 
inexecugao do objeto;

e) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SEAB certificar£ 
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, 
expedido quando constatada a efetivagao, de modo estavel, rotineiro, com 
identificados resultados percebidos e verificciveis do atingimento do interesse 
publico.

f) Relatorio Circunstanciado sobre a execugao do objeto da transferencia, 
contendo, no mlnlmo, o seguinte:
f.1) histbrico de acompanhamento da execugao do termo de transferbncia, 
apontando eventuais suspensoes de repasse, a motivagao das suspensoes e as 
medidas saneadoras adotadas;
f.2) manifestagao conclusiva do orgao concedente sobre a regularidade da 
aplicagao dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a 
observancia bs normas legais e regulamentares penitentes e bs clbusulas 
pactuadas;
f.3) a qualidade do servigo prestado ou da obra executada; 
f.4) a avaliagao das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de 
transferencia, contendo urn comparative analltico entre a situagao anterior e a 
posterior a celebragao do termo.

Paragrafo primeiro. Nos termos do art. 137, inc. IV, da Lei n° 15.608/2007 e no art. 
20 e seguintes da Resolugao n° 28/2011 do TCE/PR, atuarb como Fiscal do Convenio 
o Servidor JORGE SCHIPANSKI, portador do CPF/MF sob n° 798.629.699-20, que 
ficara responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do valor repassado e da 
execugao do respective objeto.

Paragrafo segundo. O Gestor do Convenio pela SEAB sera o Servidor Joao 
Ricardo Pachulski, inscrito no CPF/MF sob o n° 699.693.109-68, a quern, 
conjuntamente com o Servidor Fiscal, competira as seguintes atribuigbes:

a) Cuidar para que a documentagao do convenio esteja em conformidade com a 
legislagao aplicada, desde a sua proposta, ate a aprovagao da prestagao de 
contas;

b) Ensejar agoes para que a execugao fisica e financeira do convenio ocorra
demais anexos;conforme previsto no Plano de Traball
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c) Atuar com interlocutor do orgao responsive! pela celebragao do convenio;
d) Prestar, sempre que solicitado, informagoes sobre a execugao do convinio;
e) Acompanhar a atualizagao dos langamentos no Sistema Integrado de 

Transferencias - SIT - TCE/PR pelo Fiscal;
f) Zelar pelo cumprimento integral do convenio;

CLAUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS
O recurso financeiro a ser repassado pela SEAB corre por conta da dotagao 

orgamentiria 6501.20122403.078 - Polfticas de Apoio aos Municipios, natureza de 
despesa 444042,01 - AuxNios a Municipios, Fonte 125 - Venda de agoes e/ou 
Devolugao do Capital Subscrito ou Nao e Outros Ingressos, empenhado em 
11/09/2017, sob n° 65000000701138-2.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONVENIO
Para a execugao do objeto deste convenio os recursos somam o valor total de R$ 
265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reals), cabendo a SEAB repassar ao 
MUNIClPIO, em parcela unica, a referida importancia, observando-se os prazos 
estabelecidos no Plano de Trabalho que o integra.

Paragrafo Primeiro. Os recursos financeiros relacionados a contrapartida do 
MUNIClPIO necessaries a complementagao da execugao do objeto do presente 
Convenio, se houver, deverao ser depositados em conta bancaria especlfica, em 
conformidade com o Plano de Trabalho e obedecidos os prazos fixados no 
Cronograma de Desembolso.

Parigrafo Segundo. O montante financeiro repassado nao poderi ser aumentado, 
salvo quando houver ampliagao do objeto capaz de justifici-lo, formalizada mediante 
aditivo e condicionada a apresentagao e privia aprovagao de detalhado Plano de 
Trabalho adicional a comprovagao da execugao das etapas anteriores.

CLAUSULA SEXTA- DA LIBERAgAO E movimentaqAo DE RECURSOS
O repasse dos recursos da SEAB seri em parcela unica, creditada em conta 

corrente especlfica, aberta pelo MUNIClPIO, no Banco do Brasil - n° 001, agenda 
n° 1353-6, conta corrente n° 22.289-5, de acordo com o estabelecido no Cronograma 
de Desembolso constante no Plano de Trabalho.

Paragrafo Primeiro - A movimentagao dos recursos e da conta bancaria dar-se-a 
exclusivamente ao atendimento das despesas decorrentes da realizagao do objeto, 
processada somente mediante emissao de cheque nominativo, cruzado e nao 
endossavel; ordem bancaria; transferencia eletronica ou outra modalidade que 
identifique a destinagao dos recursos e, no caso de pagamento, o credor.

Paragrafo Segundo - O saldo final da conta corrente especlfica devera ser recolhido 
pelo MUNIClPIO a conta da SEAB, observada a legislagao aplicavel, conforme 
previsto no art. 15, da Resolugao n° 28/2011 do TCE/PR.
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Paragrafo Tercelro - Os recursos da conta especffica somente poderao ser 
utilizados para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho.

CLAUSULA S£TIMA - DA GLOSA DAS DESPESAS
£ vedada a utilizagao de recursos repassados ao MUNIClPIO em finalidade 

diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este Convenio, como 
tambem no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao periodo 
de vigencia estabelecido, ainda que em carater de emergencia ou em desalinho &s 
determinagoes da Lei Estadual n° 15.608/2007.

CLAUSULA OITAVA - DA OBRIGATORIEDADE DE REGULARIDADE FISCAL
Cumprira ao MUNIClPIO, quando da formalizagao do ajuste e na liberagao dos 

recursos financeiros, apresentar as seguintes certidoes v^lidas e em vigor:
1. ) Certidao de Regularidade de Tributos Federais e Dfvida Ativa da Uniao e

Contribuigao Previdenciaria (art.136, inc. IV, da Lei Estadual n° 15.608/2007);
2. ) Certidao de Regularidade de Tributos Estaduais (art. 136, inc. IV, da Lei Estadual 

n° 15.608/2007);
3. ) Certificado de Regularidade de Situagao do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei 

Estadual n° 15.608/2007);
4. ) Certidao Negativa para Transferencias Volunterias (art.25,§ 1°,IV, “a”, da Lei 

Complementar 101/2000);
5. ) Certidao Liberatoria do Tribunal de Contas do Estado do Parana (art.289, do 

Regimento Interne do TCE/PR e art.3°, inc.IV, da Instrugao Normativa n° 61/2011 
do TCE/PR);

6. ) Certidao Negativa de D6bito Trabalhista (art.3°, inc. X, da Instrugao Normativa 
61/2011 do TCE/PR);

7) Certificado de Regularidade Fiscal emitido pelo Sistema de Materials e Servigos- 
GMS - SEAP (Decreto Estadual n° 9110/2013);

Paragrafo Primeiro. Para ser possivel a celebragao do Convenio e a liberagao dos 
recursos financeiros, o MUNIClPIO nao poder^ apresentar restrigao junto ao 
Cadastre Informative Estadual - CADIN (Lei Estadual n° 18.466/2015 e Decreto 
n° 1933/2015, e, deve estar devidamente com as informagoes atualizadas junto ao 
Cadastre Unlflcado de Fornecedores do Sistema de Gestao de Materials, Obras 
e Servigos (GMS) da Secretaria de Estado da Administragao e Previdencia (SEAP), 
a teor do artigo 4°, incisos I e II do Decreto Estadual n° 9762/2013.

Paragrafo Segundo. Em se tratando de aditamento por condigao que nao verse 
sobre a liberagao de recursos financeiros dos cofres estaduais, o Municipio dever£ 
apresentar as Certidoes relacionadas nos Incisos I, II e III, conforme preve o art. 136, 
inc. IV, da Lei 15608/2007.

CLAUSULA NONA - DA PRESTAQAO DE CONTAS
O MUNIClPIO prestara contas a SEAB na forma e nos prazos fixados nas 

normativas proprias do Tribunal de Contas do Estado do Parana-TCE/PR, por 
intermedio do Sistema Integrado de Transferencias-SIT/TCE/PR, mediante a
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apresenta<?ao dos seguintes documentos, sem prejuizo de outros entendidos 
necess^rios pela SEAB:
a) Relatorio de execugao ffsico-financeira;
b) Relatorio de execugao da receita e despesa;
c) Relatorio dos pagamentos efetuados;
d) Relagao dos produtos adquiridos com recursos dos convenios;
e) Copia do extrato da conta baneciria especffica;
f) Parecer jurfdico quando do langamento do edital de licitagao;
g) Publicagao do aviso de licitagao, se ocorreu o procedimento;
h) Copia da Ata de julgamento da licitagao;
i) Parecer jurfdico da homologagao do certame;
j) Copia do despacho adjudicatorio e homologatorio de licitagoes realizadas ou 

justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento 
legal, quando se tratar de contratagao direta admitida por lei;

Paragrafo primeiro. Os partfcipes deverao atentar ao disposto na Resolugao n° 
28/2011 (art. 25 e seguintes) e Instrugao Normative n° 61/2011 (art. 18 e seguintes), 
ambos do Tribunal de Contas do Estado do Parana, inclusive quanto ao prazo final 
para apresentagao das contas.

Paragrafo segundo. As despesas serao demonstradas mediante documentos fiscais 
ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatorios ser emitidos em nome do Municfpio e devidamente 
identificados com referenda ao tftulo e ao numero do Convenio.

Paragrafo terceiro - A ausencia de prestagao de contas nos prazos estabelecidos, 
sujeitara o MUNIClPIO a instauragao de Tomada de Contas Especial, em 
conformidade com o disposto nos artigos 233 e 234 do Regimento Intemo do 
TCE/PR.

clAusula d£cima
OBRIGATORIEDADE DE SUA APRESENTAQAO

Os comprovantes originais das despesas serao mantidos em arquivo, em boa 
ordem, com observancia do consignado no paragrafo unico do art. 20, da Instrugao 
Normative n° 61/2011 do TCE/PR, no proprio local em que forem contabilizados, a 
disposigao dos orgaos de Controle Externo e Interne, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
contados da aprovagao das contas do gestor da SEAB, pelo Tribunal de Contas do 
Parang, referente ao exerefeio em que forem inclufdas as contas.

Paragrafo unico. O dever de guarda e conservagao de que trata o caput nao exime o 
MUNIClPIO do dever de inserir regularmente no Sistema Integrado de 
Transferencias-SIT do TCE/PR, as informagoes e documentos relacionados ao 
presente Convenio, como tambem aqueles exigidos pela Resolugao n° 28/2011 - 
TCE/PR.

DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E DA
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clAusula d£cima primeira - da execuqAo e vigGncia
A execu5ao e vigencia deste convenio sera de 12 (doze) meses, com infcio na 

data da publicagao do extrato na Imprensa Oficial Estadual, podendo ser prorrogada, 
a criterio dos partfcipes, mediante solicitagao por escrito do MUNICiPIO em prazo nao 
inferior a 60 (sessenta) dias antes de seu termino.

Paragrafo unico - A SEAB devera prorrogar "de oficio" a vigencia do instrumento 
antes do seu termino, quando der causa a atraso na liberagcio dos recursos, limitada 
a prorrogagao ao exato perfodo do atraso verificado conforme estabelecido no 
paragrafo primeiro, do artigo 61, do Decreto Estadual n°3513/2016.

clAusula d£cima segunda - da denuncia e rescisAo
Este ajuste podete ser denunciado, formalmente, a qualquer tempo, e 

rescindido de pleno direito, independentemente de interpelagao judicial ou 
extrajudicial, por desrespeito das normas preconizadas na legislagao vigente, por 
inexecugao de quaisquer de suas cteusulas ou condigoes, ou pela superveniencia de 
norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexequfvel, sem 
quaisquer onus advindos dessa medida, impingindo aos participes as 
responsabilidades das obrigagoes oriundas do prazo que esteve vigente.

Paragrafo unico. Constitui motive para rescisao deste Convenio, a inexecugao das 
clausulas firmadas, em especial, quando constatadas as seguintes situagoes:
a) Utilizagao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) Constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregSo de informagao em 
qualquer documento apresentado ou de irregularidades de natureza grave, no 
decorrer da fiscalizagao ou auditoria necessdiria;
c) Ausencia de Prestagao de Contas Final no prazo legal, ou de Prestagoes de 
Contas Parciais, quando solicitada ao Municlpio;

clAusula d£cima terceira - das alteraqOes
Este instrumento, em decorrencia de ajustes convencionados entre os 

participes na sua vigencia, podete ser alterado ou aditado por proposta da SEAB ou 
do MUNICiPIO devidamente justificada, comprovando o fiel cumprimento das 
obrigagoes estabelecidas neste instrumento e na legislagao indicada em seu 
preambulo, mediante solicitagao por escrito do MUNICiPIO em prazo nao inferior a 60 
(sessenta) dias antes de seu termino.

Paragrafo unico. Os aditamentos ou alteragoes no presente instrumento serao 
formalizados por meio de Termos Aditivos, sequencialmente numerados, admitindo- 
se Termos de Apostilamento na hipdtese de simples alteragao na indicagao dos 
recursos orgamenterios.

clAusula d£cima quarta - do foro
Os participes elegem o foro da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, 

Parana, para solugao de qualquer pendencia nao resolvida por amig^vel consenso
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relacionada & realizagao do objeto, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E, para a firmeza e validade do acordado, lavram o presente Instrumento de 
Convenio, o qual lido e conclufdo conforme e firmado pelos seus representantes 
legais, e testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, 15 de setembro de^2017?\

/afdenei de Souza
^refeito de Palmital

Norberto Anacleto Ortigara
Secretario de Estado

Testemunhas:
- /

Camilo liveira
istor do Conv§nio pelo 

MUNIClPIO

lalJorge Schipanski
Fiscal do Convenio pela 

SEAB

Joao Ricardo Pachulski
Gestor do Convenio pela 

SEAB
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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

MUNIClPIO: Palmital/PR.

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICiPIO
CNPJ: 75.680.025/0001-82Municipio: Palmital/Pr.

Enderego: Rua Moises Lupion, 1001 - centro
Telofone: ( 42 ) 3657.1222UF: PR. CEP: 85.270-000

Praga do Pagamento:Agdncia:Banco: Conta Corrente:

2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO
N° CPF: 795.770.409-34Nome: Valdenei de Souza N° RG: 6.446.615-1/SSP/PR

Enderego: Rua XV de novembro, 534- centro Telofone: 42. 3657.1222

2. IDENTIFICAQAO DO OBJETO:

O convSnio tern por objeto a aquisigSo de um velculo, tipo Caminh£o Cagamba, para incrementar os 
trabalhos de melhorias nas estradas vicinais que fazem ligagSo em 32 Comunidades rurais deste 
Municipio no transporte de cascalho e insumos nas propriedades rurais.

3. VIG£NCIA:

3.1. Inlcio da execugSo/ vig^ncia: apds a publicagSo no DIOE.
3.2. T6rmino da execug§o/vig§ncia: 12 meses apds a publicagSo no DIOE.

4. JUSTIFICATIVA T^CNICA

A aquisigSo do Caminh§o Cagamba vem de encontro com a necessidade de recuperagSo das 
estradas rurais as quais devem se dar a cada temporada principalmente apds perlodos de chuvas 
devido a eros3o que acabam por danificar muito as estradas, consequentemente dificultando a 
trafegabilidade e a escog§o da produgSo rural. Nesse contexto n§o temos como fugir da 
responsabilidade de recuperar tanto as estradas vicinais como tambdm as estradas principais, 
adotando prdticas simplificadas de reconstituig§o do leito aplicando o cascalho e restruturando as 
valas de drenagem das vias, restaurando a trafegabilidade das estradas, possibilitando a boa 
escoag§o tanto da produgSo rural bem como diariamente a bacia leiteira que garante a renda pra 
grande maioria de nossa populagSo rural, viabilizaremos ainda o tr£fego do transporte de escolares.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

O municipio dispSe de capacidade tecnica de 01 Veterin£rio, 01 Engenheiro Agrdnomo, 01 
Engenheiro Civil, 01 T6cnico Agricola e 01 motorista com CNH especlfica que ficar£ como 
responsive! em dirigir o Caminhao, profissionais capacitados para dirimir os projetos tanto de 
estradas como de acompanhamento na distribuigio de insumos nas propriedades.
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6. DEFINigAO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Gusto 
(R$ 1,00)

Indlcador FlsicoNatureza
Despesa

Descrlgfio LocalizagSo Dura^SoMeta

TotalIniclo T6rmino Quantidade Unldade UniUrlo
(R$)(RS)n

265.000.00 265.000,00Aquisipdo de 
Velculo 

Caminhao 
Cagamba

Ap6s a 
publicagSo 
no DIOE

12 meses 
ap6s a 

publics gdo 
no DIOE

0101 44.90.52.40
un

contrapartida 
municipal 

(se houver)

Ap6s a 
publlcagdo 
no DIOE

12 meses 
ap6s a 

publicagSo 
no DIOE

02

Total (R$) 265.000,00

7. beneficiArios

N.° TotalDescrigao
321 - Numero de comunidades atendidas

60002 - Numero de agricultores

Comunidades atendidas: Rio Palmeira, Palmitalzinho, Arroio Moreira, Voltaiado, Linha Catuana, Rio 
Duas Casas, Cerelepe, Guabiroba, Rio da Casa, Arroio Grande, Agua Bonita, Sete Salto, Salto 
Grande, Campo Velho, Agua Quente, Rio Branco, Rio Jacar6, Alto Boa Vista, Xaxim, Assentamento 
Comil, Assentamento Nova Alianga, Assentamento Barra Grande, Divisor dos Antunes, Sanga Funda, 
Vila Rural, Linha Nova, Linha S3o Paulo, Rio da Prata, Rio Caveira, Asa Branca, Hervalzinho, Rio 
Poginho.

8. METODOLOGIA DE EXECUQAO

- O Veiculo Caminhao Cagamba ficara a disposig§o do Setor Rodovterio Municipal para a 
execugao de servigos de carregamento de cascalho nas estradas rurais, dando suporte aos 
servigos de restruturag^o e melhorias das estradas em especial trechos dentro dos principios 
de manejo e conservagao de solos e aguas, conforme estabelecido nas metas do Governo 
Municipal e quando da elaborag§o do cronograma de trabalho da Secretaria de Agricultura 
na distribuig§o de insumos ser£ disponibilizado para o transporte at6 as comunidades rurais, 
garantindo melhorias na produg^o das famllias da agricultura familiar.
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9. PLANO DE APLICAQAO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Partlcipes Valor R$ Prazo de ExecugaoEspecificac§o
60 dias ap6s liberag§o do 

recurso
Aquisi?§o de 

Vefculo 
CaminhSo 
Cagamba

SEAB 265.000,00

Valor da contrapartida 
(se houver)

Aquisig§o de 
(nome do 

equipamento)

Municlpio

TOTAL 265.000,00

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela (R$)-2017Metas 1 e 2
fev abr jun jul dezMeses jan mai set out novmar ago

265.000,00SEAB

Municfpio (se houver)

11. CRONOGRAMA DE EXECUQAO

Parcela (R$) - meses de 2017Metas 1 e 2
dezfev jul outabr setMeses novjan mar mai jun ago

265.000,00Processo de aquisigSo do 
equipamento

12. DECLARAQAO DO RESPONSAVEL T£CNICO PELA ELABORAQAO DO PLANO DE 
TRABALHO

Daniel CucerevoiNome:
Cargo: Engenheiro Agrdnomo
N.° Registro Conselho de Classe CREA/PR. 70.422/D
CPF 925.118.729-00

Palmital/PR.Local:
AssinaturaData: 16/08/2017
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13. DECLARAQAO DO MUNICiPIO
Na qualidade de representante legal do MUNIClPIO declare, para fins de prova junto a SEAB, 
para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer d6bito em mora ou situa?§o de 
inadimpl6ncia com o Tesouro Nacional ou qualquer brgSo da AdministragSo Publica Federal que 
impega a transferfincia de recursos oriundos de dotapSes consignad: 
ou da Uniao, na forma deste Plano de Trabalho./

ios Orgamentos do Estado

Nome: Valdenei de Souza
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL zz795.770.409-34CPF:

Z7Palmital/PR.Local:
Assin^uraData: 16/08/2017

14 - PARECER TECNICO DO GESTOR DO CONVENIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo: Assinatura
Nome:
CPF:
Local:
Data:

15. MANIFESTAgAO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condigbes 
tecnicas para a sua aprovagao pelo Sr. Secret^rio da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. T6cnico do DEAGRO-Sede.

Curitiba, / /2017(nome, registro no conselho de classe e assinatura)

15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentive! - DEAGRO.

Curitiba / /2017
Richardson de Souza

CREA-PR 16.810/D
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16. APROVAQAO DA SEAB
Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade 
com a legislate vigente, estando apto para sua efetivagao via convSnio.

Secretario de Estado da Agricultura e do Abasteclmento.

/ /2017Curitiba,NORBERTO ANACLETO ORTIGARA



MUNICIPIO DE

P AIM ITAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital (PR), 01 de Novembro de 2017.Memorando n° 148/2017-GAB

Protocolo n° 1444/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Agricultura

Assunto: Autoriza^ao de Licitagao e encaminhamento do procedimento

Nos termos do Oficio n° 227/2017'AGR encaminhado pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, requisitando seja determinada a abertura de procedimento licitatorio visando 

a AQUISICAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME 
CONVENIO FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA 

(SEAB/DEAGRO), DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito a Comissao 

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

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

disponiveis para a realizagao do procedimento;

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

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

como as demais providencias a serem adotadas para o certame;

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

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

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

para a realizagao do nrocedimento.

.tejiciosamente,

^AL^ENEI DE SOU 
PiWeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



Municipio de Palmital 
Solicitagao 184/2017 

Termo de Referencia

Paginal

Solicitagao

Nurrero Quantidade de itensN° solicitante Erhtido em

06/11/2017
Tipo

11Aquisigao de Material184
Processo Gerado

Nurrero

Solicitante

Cddigo

400-6
Local--------
Cddigo None

18 Gabinete do Secretario de Transporte

Orgao------------------------------------------------------------------------------

None

TEREZINHA PANIZZON 95/2017

Pagamento-------------------------
Forne

MEDIA NTE EMISSAO DE
None

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Entrega
Local Prazo

30 Dias
Descrigao:
AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACI DADE DE 12M3. TRUCADO 6X4, NOVO, (0) 
7.ERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL.
Lote

001 Lote 001
Unidade Quantidade Unitirio

265.000,00

Valor

265.000,00
Codigo Nome

010712 CAMINHAO ZERO QUILOMETRO CAgAMBA BASCULANTE TRAQADO (6X4)

CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 
6X4. NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MiNIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - 
TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

UNO 1,00

TOTAL 265.000,00

TOTAL GERAL 265.000,00

TEREZINHA PANIZZON 
Secretario Municipal dos Transportes

08/11/201711:14:50Emitido por: ANTONIO FERRAZ DE LIMANETO, na versao: 5517 y



Municipio de Palmital
Solicitagao 184/2017

Termo de Referencia 
Indicagao de Recursos Orgamentarios

Paginal

Solicitagao

Nurrero Emtido em

06/11/2017
Ouartidade de HensTipo N° solicilanle

11184 Aquisigao de Material
Solicitante Processo Gerado

Cddigo

400-6
NurreroNone

TEREZINHA PANIZZON 95/2017
Local
Cddigo None

Gabinete do Secreterio de Transporte18
Pagamento-------------------------
Forrre

MEDIA NTE EMISSAO DE

Orgao
None

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Entrega.
Local Prazo

30 Dias
Descrigao:
AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 6X4, NOVO, (0) 
ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

IANS PORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Lote

001 Lote 001
UnitArio ValorUnidade QuantidadeCodigo Nome

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
002 Departamento Rodoviario

26.782.2601-1026 Reequipamento Departamento Rodoviario 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unit4rioUnidade Quantidade Valor
4.4.90.52.52.00 VElCULOS DE TRAQAO MECANICA 
04010 00724 Convenio 98/2017 - SEAB - Caminhao Cagamba

010712 CAMINHAO ZERO QUILOMETRO CAQAMBA BASCULANTE TRAQADO (6X4)

CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 
6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MlNIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - 
TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Do Exercicio

265.000,00 265.000,00UND 1,00

265.000,00Total da dotagao

TOTAL 265.000,00

TOTAL GERAL 265.000,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
265.000,00

265.000,00
06.002.26.782.2601.1026

Cod 04010 Fonte 00724 G.Fonte E

TEREZINHA PANIZZON 
Secretario Municipal dos Transportes

08/11/201711:15:02Emitittopor ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na \ersao: 5517 y



MUNICIPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

PARECER N° 530/2017 - LIC (INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITA^AO

REF.: AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO 

EQUIPADO COM CAQAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 6X4, NOVO, 
(0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO 

ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTES.

A Secretaria Municipal de Transportes encaminhou requerimento 

para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de procedimento para
AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, 
MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

O pedido foi deferido pelo Exmo. Sr. Prefeito atraves do Memorando n° 

148/2017/GAB

A Secretaria Municipal de Finangas, atraves do Departamento de 

Contabilidade, verificou a existencia de previsao de recursos orgamentarios para 

aquisigao dos objetos.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE

PAIMITAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

Considerando o valor global de R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e 

cinco mil reals), natureza do objeto e valor da despesa, esta Procuradoria opina 

pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatorio.

Com intuito de proporcionar maior transparencia ao certame, obter 

melhores pregos, economicidade e proporcionar maior visibilidade, dando 

garantia aos cidadaos Palmitalenses do bom uso do dinheiro publico, esta 

Procuradoria sugere que a presente licitagao seja realizada pela modalidade 

“Pregao Presencial”, que deve ser orientado pela Lei 8.666/93 e suas eventuais 

alteragoes posteriores, pela lei 10.520/2002, e suas alteragoes.

E o parecer.

PalmitaLPR, 01 de Novembro de 2017.

/v-

DANBLQpMOlyM SCHREINER 

PROCTJRADOR JURfDICO 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE

m PALM UAL
V” GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82
Palmital-PR, 01 de Novembro de 2017.Oficio n° 103/2017-LIC

De: Comissao de Licitagao

Para: Procuradoria Juridica

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

n° 070/2017, modalidade “PREGAO PRESENCIAL”, objetivando AQUISIQAO DE 01 

(UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 

TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, 
CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO 

EDITAL.”, conforme fora sugerido por esta Procuradoria Juridica.

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

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

dado prosseguimento ao procedimento licitatorio. 1

Sem mais para o momento

Atenciosamente

ANTONIOlE^RRAZ DeIiMA NETO 
Tecnico de ContrpJ^de Licitagao 

Comissao Permanente de Licitagao

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



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

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222Prefeitura de

Polmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO'

PORTARIA N° 186/2017

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

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

NOMEAR

Art. 1°- Pregoeira Oficial do Municipio e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos 
seguintes membros:

mm\
5489562-3 Pregoeira778.644.769-53Auxiliar

Administrative
NOEMI DE LIMA MOREIRA

Membro4.939.530-2Tdcnico de Controle 
de Licitapao

669.800.709-91ANTONIO FERRAZ DE LIMA 
NETO

8 528.667-6 MembroMotorista da 
EducagSo e Geral

008 441 469-35ZACARIAS CORREA DE MELO 
NETO

7.841.129-6 Membro026.887.209-02Tdcnico de Controle 
da Procuradoria

ROSANGELA MACHADO DA
SILVA______________ ________
ROSILDA MARIA VARELA 6.406.025-2925.113.849-49 MembroTdcnico de Controle 

da Admimstragao

Paragrafo unico - Nas faltas ou impedimento dc Pregoeiro nomeado no caput deste artigo, 
as atribuigoes de Pregoeiro serao'desempenhadas pelo Servidor Antonio Ferraz de Lima Neto.

Art. 2°- Esta ComissSo esta sob a Presidencia da prmeira acima nomeada a Pregoeira Oficial 
e os demais Componentes da Equipe de Apoio, os quais noitearao todos os procedimentos licitatorios 
na modalidade Pregao deste Municipio durante o ano de 2017.

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

PUBLIQUE-SE
/ \

Gabinete do Prefeito do f^uniclpio de Palmital, 0^ de margo de 2017

XL^"

VAtiDENEI DE SOUZ
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001 82

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°148/2017
I -PREAMBULO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Parana, atraves da Pregoeira e 
de sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria n° 186/2017, de 06/03/2017, com a devida 
autorizagao expedida pelo Sr. Prefeito VALDENEI DE SOUZA, e de conformidade com a Lei 
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposigdes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Julho de 1993, com alteragdes 
posteriores, torna publico a realizagao de Licitagao, no dia 22 de Novembro de 2017, as 
09:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal, Sala de Licitagoes, sito a Rua Moises Lupion 
n° 1001, Centro, Palmital/PR, na modalidade “PREGAO PRESENCIAL”, objetivando a 
AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE 
DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO 
ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, nas condigoes fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitagao do tipo “MENOR PREQO POR ITEM”

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

1.3 - A abertura das propostas dos interessados, bem como o inicio da Disputa de 
Pregos sera as 09:00 horas, do dia 22 de Novembro de 2017, no local retro estabelecido.

II - OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitagao AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO 
EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, 
NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

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

www.palmita.pr.qov.br

2.3 - O objeto devera ser entregue em ate 60 (Sessenta) Dias, apos a assinatura 
do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da Prefeitura Municipal,

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82

devera, o primeiro emplacamento do veiculo em nome do Municipio de Palmital, 
obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na sede da licitante, mais 
especificamente a comissao de recebimento de mercadorias.

2.4 - O Objeto durante a garantia de 12(doze) meses, caso nao seja possivel a 
solugao do problema no proprio local onde se encontre o equipamento e havendo a 
necessidade de transporte para a oficina propria da proponente, fica sob a responsabilidade 
da contratada do onus com o transporte.

2.5 - Apos o periodo de garantia, a proponente fica obrigada as expensas do 
contratante, por prazo nao inferior a 60(sessenta meses, disponibilizar Oficina de 
Manutengao e Assistencia Tecnica no Estado do Parana, da mesma forma, juntamente 
com a documentagao tecnica a relagao de Assistencia Tecnica autorizada.

Ill - CONDigOES DE PARTICIPAQAO NA LICITAQAO

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

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

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

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

3.5 - Declaragao que atenda a Instrugao Normativa MPOG/SLTI n° 02, de 16 de 
Setembro de 2009, declarando, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal 
Brasileiro, que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, conforme 
modelo Anexo IX.
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3.06 - Poderao participar do certame licitatorio, empresas que estejam de acordo 
com o RAMO DE ATIVIDADE a que se refere esta licitapao, regularmente estabelecidos e 
que satisfapam as condipoes exigidas no presente Edital.

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

3.08 - E indispensavel a presenpa fisica do licitante proponente (representante 

legal ou procurador) a sessao publica do Pregao Presencial.

3.09 - E vedada a participapao de empresa:

a) Concordataria ou em processo de falencia, sob concurso de credores, em
dissolupao ou em liquidapao;

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

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

d) Que esteja reunida em consorcio ou coligapao;

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

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

IV - DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

4.2 - O licitante que nao cumprir as exigencias de representapao nao podera 
formular as ofertas verbals da etapa de lances do pregao, valendo, contudo, para todos os 
efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante nao podera praticar 
qualquer ato na sessao de realizapao do certame, como a interposipao de recursos, sendo 
considerado simplesmente ouvinte.

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

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

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

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

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

4.8 - Os interessados em participar desta licitapao deverao encaminhar os 
envelopes contendo a documentapao e proposta de prepos, os quais deverao ser 
protocolizados ate as 08:30 horas do dia 22 de Novembro de 2017, nao havendo 

tolerancia quanto aos eventuais atrasos.

V - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

5.1 - A proposta e os documentos para habilitapao deverao ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassaveis, contendo em sua parte 
externa, alem do nome do proponente os seguintes dizeres:
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ENVELOPE A - “PROPOSTA DE PREQOS”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017
OBJETO: AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO 
ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL 
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:

ENVELOPE B - “DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017
OBJETO: AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE 
DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 
2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 

INTEGRANTE DO EDITAL 
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:

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

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

procuragao.

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

6.1 - A proposta devera conter os seguintes elementos:

a) Nome, enderego, CNPJ/MF;

b) Numero do procedimento do Pregao;

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 - A apresentagao dos Envelopes n° 01 e n° 02 pressupoem pleno 

conhecimento e atendimento as exigencias previstas no Edital.
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6.4 - Em caso de divergencia entre os valores expresses em algarismos e por 
extenso, sera considerado este ultimo. E em caso de divergencia entre os valores unitarios e 
totals serao considerados os primeiros.

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE HABILITAQAO

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

7.1.1 - Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

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

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

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

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

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

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

7.1.2 - Reqularidade Fiscal:
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a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas no 
Ministerio da Fazenda (CNPJ/MF);

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

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

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

7.1.3 - Outras Comprovacoes:

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

b) Declaragoes descritas no Item 3 deverao ser apresentadas no 
Envelope B, exceto as descritas no Item 7.6 as quais deverao ser 
entregues fora dos envelopes.

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

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

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

A comprovagao da boa situagao financeira sera baseada na obtengao 
de indice de Liquidez Geral (ILG) e indice de Liquidez Corrente (ILC), 
igual ou superior a urn (>1,00), resultantes da aplicagao das formulas:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Lonqo Prazo 
Passive Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC= Ativo Circulante
Passive Circulante

Paragrafo Unico: O documento que demonstrara o calculo 
dos indices solicitados, devera estar identificado e assinado
pelo Representante Legal da empresa e Contador; e o
Balance Patrimonial devera vir acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diario e devera estar
devidamente registrado.
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7.2 - No caso de nao constar prazo de validade nas certidoes exigidas por este 
Edital, somente serao aceitas aquelas emitidas com ate 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua expedigao.

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

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

7.5 -Nao serao aceitos documentos apresentados atraves de fax.

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

envelopes.

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

7.8- O Anexo I e II (fornecido modelo pelo Municipio), devera ser entregue dentro 

do envelope de proposta de pregos.

VIII - DA FORMULASAO DOS LANCES

8.1 - Os lances serao ofertados pelo VALOR POR ITEM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.6 - Com excegao as hipoteses de desclassificagao constantes no item 10.5, 
eventuais erros de valores apresentados na proposta do licitante NAO SERAO 
ALTERADOS ou EXCLUIDOS, devendo o licitante honrar com a proposta apresentada, 
tomando como corretos os pregos UNITARIOS.
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10.7 - As propostas classificadas serao selecionadas para a etapa de lances, com 
observancia dos seguintes criterios:

a) Selepao da proposta de menor prego por item e das demais com pregos 
ate 10% (dez) superior aquela;

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

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

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

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

10.8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.23 - A licitante vencedora tera o prazo de 48h (quarenta e oito horas), apos 
encerramento do Pregao, para apresentar nova proposta escrita, contendo os pregos
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unitarios, obtidos por meio de negociagao efetuada na fase de lances verbals, mantidas as 
condigoes oferecidas inicialmente.

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

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

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

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

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

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

11.6 - Para efeito do exercicio do direito de preferencia das microempresas ou 
empresas de pequeno porte previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, proceder- 
se-a na forma do art. 45 do dispositive legal mencionado.
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11.7 - Considerada a proposta de menor prepo, sera aberto o envelope contendo a 
documentapao de habilitapao da licitante que a tiver formulado, para confirmapao das suas 
condipoes habilitatorias.

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

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

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

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

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

Artigo 87 da Lei n° 8.666/93.

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

11.14 - Caso a proponente vencedora nao apresente os documentos exigidos no 
subitem 11.11, ou nao ocorrendo a contratapao ou a apresentapao de nova proposta de 

prepos pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serao 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se 
enquadrem na hipotese do subitem 11.5, segundo a ordem de classificapao.

11.15 - Na hipotese de nao contratapao de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da proposta de

/
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menor prego originalmente vencedora do certame.

XII - IMPUGNAQAO DO ATO CONVOCATORIO

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

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

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

XIII - RECURSOS

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

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

homologagao.

13.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira podera reconsiderar a sua decisao ou 
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.
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13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o 
procedimento.

13.5-0 recurso tera efeito suspensive e o seu acolhimento importara a invalidagao 
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

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

XIV - ADJUDICAQAO E HOMOLOGAQAO

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

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

XV - DOTAQAO ORQAMENTARIA

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

DOTAQAO ORQAMENTARIA:
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
002-DEPARTAMENTO RODOVIARIO
26.782.2601.1026-REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO 
4.4.90.52.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

XVI - DA CONTRATAQAO

16.1 - Da formalizagao do contrato:
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a) O contrato a ser celebrado entre o Municipio de Palmital-PR e as licitantes 
vencedoras, observadas as condigoes constantes deste Edital, tera como termo final 
31/12/2017, contados a partir da data de sua assinatura ou condicionado a retirada das 
quantidades estipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da Administragao, 
mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.

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

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

d) Quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou 
retirar o instrumento equivalent© no prazo e condigoes estabelecidos, a Pregoeira examinara 
as ofertas subsequentes e a qualificagao dos licitantes, na ordem de classificagao, e assim 
sucessivamente, ate a apuragao de uma que atenda ao Edital, negociando diretamente com 
o proponent© para que seja obtido prego melhor.

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

16.2 - Da Alteragao do Contrato:

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

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

16.3 - Das Obrigagoes e responsabilidades:

a) A CONTRATADA se obriga a entregar o objeto de primeira linha, e devera 
ser entregue em ate 30 (Trinta) Dias, apos a assinatura do termo de contrato de
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fornecimento e consequente solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas 
tecnicas e, serem entregues na sede da licitante, mais especificamente a comissao de 
recebimento de mercadorias. Ficando claro, desde ja, que sua entrega de acordo com a 
requisigao emitida pela Secretaria responsavel e reconhecidas por autoridade competente.

b) A CONTRA!ANTE se obriga a prestar todas as informagdes necessarias a 
CONTRATADA para a perfeita execugao do contrato e seus anexos;

16.4 - Da inexecugao e da rescisao do contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX - Razoes de interesse do servigo publico;

X - A supressao por parte da CONTRATANTE nas compras acarretando 
modificagao do valor inicial do contrato, alem do limite permitido neste Edital;
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XI - A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbagao da ordem interna ou publica;

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

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

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

XVII - DAS PENALIDADES

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

alteragoes, nos seguintes termos:

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

ao mesmo;

a)

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

b)

XVIII - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

18.1 - O objeto devera ser de primeira linha, e devera ser entregue em ate 30 
(Trinta) dias, apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na 
sede da licitante, mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias.

18.2-0 prazo para entrega do objeto licitado sera em ate 30 (Trinta) dias apos o 
recebimento da requisigao encaminhada pelo Departamento competente.
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18.3-0 objeto da presente licitagao sera recebido:

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

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

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

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

a) se disser respeito a especificagao, rejeita-lo no todo, determinando sua 
substituigao ou rescindindo a contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.1) na hipotese de substituigao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicagao da Administragao, no prazo maximo de 02 (Dois) dias, 
contados da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;

b) se disser respeito a diferenga das caracteristicas do objeto, determinar sua 
complementagao ou rescindir a contratagao, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

b.1) na hipotese de complementagao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicagao da Contratante, no prazo maximo de 02 (Dois) dias, contados 
da notificagao por escrito, mantido o prego inicialmente contratado.

XIX - PAGAMENTO

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

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

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

(
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palrr^al/■ PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 75680025/0001-82

XX - SANQOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de acordo 
com o item 07 ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, 
a Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a 
apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor 
prego.

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

XXI - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

21.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, 
por seus fomecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de 
etica durante todo o process© de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto 

contratual.

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

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

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

de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;

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

RRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 -
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d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em um 
processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

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

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

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

21.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre 
uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por 
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitagao ou da execugao um contrato financiado pelo organismo.

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

XXII - DISPOSigOES GERAIS

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

22.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitagao, que nao foram 
anexados ao processo das demais licitantes que apresentaram propostas, ficarao a 
disposigao das mesmas no maximo 15 (quinze) dias no enderego do preamtjulo deste

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pakni
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Edital, apos a conclusao e arquivo deste certame. Apos este prazo, os mesmos serao 
abrasados sumariamente.

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

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

22.4

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

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

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

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

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

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

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

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

22.10 - Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com

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

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

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

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

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

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

XXIII - DOS ANEXOS

23.2 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS
ANEXO III - DECLARAQAO (Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n° 10.520/02)
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO
ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO VI - MODELO DE PROCURAgAO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAQAO

ital/- PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 -

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.qov.br
mailto:e-mail-licitapalmital@qmial.com


#i|J
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75(380025/0001 -82

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO 
ANEXO IX 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - PROPOSTA 
DE PREQOS
XII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - DOCUMENTAQAO 
ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS.
ANEXO XV - MODELO DE DECLARAQAO DE PARENTESCO

MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAO

Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 01 de Novembro de 2017.

r
VALDENEI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

DESCRIQAOITEM VALOR
UNITARIO

VALOR 
TOTAL R$

UN QUANT

R$
CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. MOTOR DIESEL, 
TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 
QUILOMETRO 
2017/2017

1

265.000,00UN 1,00 265.000,00
MINIMO

VOLANTE HIDRAULICO OU 
ELETRICO, VIDRO E TRAVAS ELETRICAS, 
EQUIPADO COM AR CONDICIONADO. 
GARANTIA 12 MESES

ANO/MODELO

VALOR GLOBAL DO ITEM: R: :65.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reals).

SOlDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciapao desta Comissao de Licitagao a nossa proposta 
de pregos relativa ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto AQUISIQAO DE 01 
(UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 
TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, 
CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO 
EDITAL, conforme segue:

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

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

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

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

• O objeto devera ser de primeira linha, e devera ser entregue em ate 30 (Trinta) Dias, 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da 
Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na sede da 

licitante, mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias.

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

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



•Sfe PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82

deem

Atenciosamente

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

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

inscrita no CNPJ/MF sob o n°A empresa
sediada na Rua/Avenida n° DECLARA que possuina cidade de
todos os requisites exigidos no Edital de Pregao n° 090/2017, objeto do Procedimento 
Licitatorio n° 148/2017, para a habilitagao, quanto as condigoes de qualificagao juridica, 
tecnica, economico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que 
a falta de atendimento a qualquer exigencia para habilitagao constante do Edital ensejara 
aplicagao de penalidades a declarante.

(Local), de 2017.de

Nome e assinatura do representante legal - carimbo e CNPJ/MF da Empresa

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

DECLARAQAO

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

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

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

condigoes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao.

deem

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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(Nome e assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo de CNPJ/MF
em papel timbrado da empresa)

ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

Pelo Sr.(a)
_____________ , portador(a) do Cedula de
inscrito no CPF/MF sob o n°
representante

_____ , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
__________ , cidade de _____________ ,

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

instrumentopresente credenciamos o(a)

Identidade n°
dacomo empresa

sito a Rua

(Local) de 2017.de

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

LOGOTIPO DA EMPRESA,

PROCURAQAO

Pelo presente instrumento particular de procuragao e pela melhor forma de direito, a
com sede na Rua_________________________ ,EMPRESA

n° devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n°
ato, por seu socio-gerente (ou gerente) Sr. _______
civil, profissao, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o

estado civil, profissao, portador da cedula de
a quern sao 
_____ /2017,

representada, neste 
_, brasileiro, estado

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

e do CPF/MF, sob n°

(Local e data) de de 2017.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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Nome do Responsavel Legal 
Outorgante

OBS: Devera estar com reconhecimento de firma da assinatura do responsavel legal.

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAgAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE
HABILITAQAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n° 
representado

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

____________(profissao), portador da Cedula de Identidade R.G. n°
inscrito no CPF/MF sob n° residente e domiciliado na 

DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame licitatorio, modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
supervementes.

de de 2017.

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente com a 
assinatura do seu representante.

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

MODELO DE DECLARAQAO 
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

Ref.: Pregao Presencial n° /
_______ , inscrito

por intermedio de seu
__ , portador(a) da Carteira
e inscrito no CPF n°

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

no
CNPJ/MF sob o n° _____
representante legal o(a) Sr(a). 
de Identidade R.G. n°

(local e data)

(representante legal)

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de (Identificagao 
completa da licitante ou do Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item VI, o, do 
Edital PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, 
que:

a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteudo da proposta n§o foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento 
Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 quanto a participar ou nao da referida 
licitagao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL 
N° 090/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 antes da adjudicagao do 
objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatdrio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL 

N° 090/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da abertura oficial das propostas; e

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

la.

de deem

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagao, com identificagao completa)

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - PROPOSTA
DE PREQOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

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

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

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

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2017

CONTRATO PARA AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA 
COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 
QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARY MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM

MUNICIPAL E AA PREFEITURA DE PALMITAL-PR
EMPRESA

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa juridica de 
direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa 
na Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo 
Prefeito Municipal Interino Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do 
RG SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n0, domiciliado na Rua xxxxx, Palmital-PR 

CONTRATANTE, Empresa
__, pessoa juridica de direito privado com enderego a
inscrita no CNPJ/MF sob n°. ____________________ ,

ladodenominada de outro ae

Senhor (a) 
e inscrito no CPF/MF 

denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 
firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitagao, modalidade PREGAO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR ITEM, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas 
alteragoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condigoes do Edital de PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 

e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagoes e 
responsabilidades das partes.

neste ato representada por seu (sua) representante Legal 
_______________________ , portador do RG n°
sob o n°

/ /
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO 
COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) 
ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME 
ANEXO I - TERMO DE REFERENCE QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, com 
entrega unica, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de 
Palmital - Parana, nas quantidades e especificagoes, contidas e estabelecidos no anexo I 
do Edital Modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 parte integrate deste, 
independente de transcrigao, conforme segue:

(Relagao dos itens vencedores)

CLAUSULA SEGUNDA 
CONTRATO

LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO

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 alteragdes e demais disposigoes aplicaveis a Licitagao 
e Contratos Administrativos, bem como as Clausulas deste instrumento e, supletivamente, 
os principios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado.

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

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 e 
seus Anexos, Proposta de Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam.

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

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do PREGAO PRESENCIAL N° 
090/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, 
no sitio do Municlpio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Jornal Correio do Cidadao, 
constante do Procedimento Licitatorio n° 148/2017, bem assim aos termos da proposta 
comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigagoes 
ai constantes.
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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 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 e as clausulas 
expressas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

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

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padrdes de eficiencia e 
capacitagao, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuizos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigencia do presente contrato, bem como os relatives a omissao 

pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outras 
exigencias legais inerentes a este instrumento;

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

V - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO PRESENCIAL 
N° 090/2017 que deu origem ao presente instrumento.

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

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

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste
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Contrato:

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

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

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

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

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

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

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o 
objeto deste contrato, dentro dos elevados padroes de eficiencia, capacitagao e 
responsabilidade;

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

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - O objeto devera ser de primeira linha, e devera ser entregue em ate 30 (Trinta) 
Dias, apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da 

Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na sede da 
licitante, mais especificamente a comissao de recebimento de mercadorias.
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II - O prazo para entrega do objeto licitado sera de ate 30 (Trinta) Dias apos o 
recebimento da requisigao encaminhada pelo Departamento competente.

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

verificagao;

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

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

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

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

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

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

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

§ 3° - A fiscalizagao por parte da CONTRATANTE nao eximira ou reduzira em 
nenhuma hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 

venha a cometer, mesmo que nao indicada pela fiscalizagao.

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 
Municipal de Administragao.
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I -Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de acordo com o 
item 7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a 
Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a 
apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor 
prego.

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

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

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

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

a) Advertencia;

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

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

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

Qualquer comunicagao do(a) CONTRATADO(A) a CONTRATANTE sera feita 

mediante documento que sera entregue por representante daquela ou desta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

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

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

processo de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual.

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

praticas:

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

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de 

servidor publico no processo de licitagao ou na execugao de contrato;

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

objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de 

contrato;

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

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

prepostos do orgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis 

artificiais e nao-competitivos;
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O presente contrato podera ser rescindido pelos motives previstos nos art. 77, 78 e 
79, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

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

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

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

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DACLAUSULA DECIMA-SETIMA 
ADMINISTRAQAO

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

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - NOVAQAO

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

CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES
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O presente Contrato podera ser alterado para ajuste de condipoes supervenientes 
que impliquem em modificagoes nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes a 
materia.

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA

O Objeto durante a garantia de 12(doze) meses, caso nao seja possivel a solugao 
do problema no proprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de 
transporte para a oficina propria da proponente, fica sob a responsabilidade da contratada 
do onus com o transporte.

Apos o periodo de garantia, a proponente fica obrigada as expensas do contratante, 
por prazo nao inferior a 60(sessenta meses, disponibilizar Oficina de Manutengao e 
Assistencia Tecnica no Estado do Parana, da mesma forma, juntamente com a 
documentagao tecnica a relagao de Assistencia Tecnica autorizada.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAgAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, mediante parecer exarado pela Procuradoria Juridica de 
Palmital - Parana e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

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

oriundas do presente Contrato.

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

de 2017.Palmital-PR, de
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VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Contratante

Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:
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MODELO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

DECLARAQAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu

_________________ , expedida
Representante legal da Empresa

(nome complete pessoa flsica), carteira de identidade n° 
pela e CPF n°

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

equipe de apoio.

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

Palmital de de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PARECER N° 531/2017 - LIC (MINUTA DO EDITAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITAgAO

REF.: AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO 

EQUIPADO COM CAgAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 6X4, 

NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO 

ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

Em atendimento a requisigao da Comissao de Licitagao, atraves do Oficio 

n° 103/2017-LIC, esta Procuradoria Juridica, com fulcro no art. 38, Paragrafo Unico 

da Lei 8.666/1993, passa a analisar a regularidade tecnica das pegas que compoe o 

procedimento licitatorio em tela.

No que tange ao Edital de PREGAO PRESENCIAL n° 090/2017, tenrse 

que o instrumento elaborado pela D. Comissao de Licitagao atende perfeitamente os 

requisites da Lei 8.666/1993, com suas alteragoes posteriores.

Outrossim, a minuta do contrato elaborado pelo mesmo orgao tambem 

preenche os requisites necessaries para o fiel cumprimento do objeto, pelo
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analise dos documentos que dos autos constam ate o presente momento, esta 

Procuradoria Juridica opina pela total regularidade do presente procedimento.

Por derradeiro, esta Procuradoria Juridica apresenta sua satisfagao para 

com a Comissao de Licitagao, que acatando o Parecer n° 530/2017 - LIC(INICAL), 

houve por bem realizar a aquisigao dos objetos em comento, assegurando assim, a 

competitividade e a transparencia que devem nortear os procedimentos licitatorios 

em geral.

E o parecer.

Palmital, 01 de Novembro de 2017

r\^-

DANILOAMOP01 SCHREINER 

PROCURADOR JURfDICO 

OAB/PR 46.945
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AVISO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 090/2017 

Procedimento Licitatorio n° 148/2017

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

OBJETO: AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, 
MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE 

FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

DATA DE ABERTURA: 22 de Novembro de 2017 as 09:00 boras

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego Por Item.

VALOR GLOBAL DO ITEM: R$ 265.000,00(Duzentos e sessenta e cinco mil reals)

INFORMAQOES: O Edital e anexos estao disponiveis no site www.palmital.pr.qov.br, e-mail- 
licitapalmtial@qmail.com tambem podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de 
Palmital, sito a Rua Moises Lupion n° 1001 - Centro, em Palmital - Parana, Fone: (42) 3657- 
1222, de segunda a sexta-feira, no horario de expediente das 08:00hs as 11:30hs das 13:00 
as 17:30hs.

Palmital-PR, 01 de Novembro de 2017.

ENEI DE 
Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.qov.br
mailto:e-mail-licitapalmtial@qmail.com
mailto:e-mail-licitapalmtial@qmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMTAL 
ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITACAO 

PREGAO PRESENCIAL n“ 091/2017 
Procedimenlo Licllatirio n° 149/2017

0 Municipio ae Palmnai-PR. Estado do Pa/ana com fundamento na Lei Federal n° 
10 520. de 17 de juino de 2002. apUcandcwe sutsdanamente. no que couberem. 
as dispos«;oes da Lei Federal n' 8666, de 21 de junho de 1993. com alleraqoes 
postenores, e demais normas reguiameniares apicaveis a especie comumca que 
rea'izara licitaqao confoime as seguinles especificaqoes OBJETO: T0LD0 COM 
C0M8ERTURA EM POLICARBONATO, FIXAD0 EM EXTRUTURA METAUCA, 
COM DIMEN?0ES DE 19.70M. DE COMPRIMENTO POR 6.85M. DE LARGURA, 
T0TAUZAND0 134,95 M2, INCLUSIVE TRANSPORTS EINSTALAIJA0.
DATA DE ABERTURA: 21 de Noverrbro de 2017 as 09 00 noras CRITERIO DE 
JULGAMENTO Menor Preqo per Item VALOR MAXIMO DO ITEM RS 37.454,02 
(Trinta o seoto mil, quatrocontos o cinquonta o quatro reals o dois centavos). 
INFORMAfOES: 0 Edilal e anexos eslao dispdnivas e poderSo ser relirados na 
sede da Preieitura Municipal de Palmlal. silo a Rua Moises Lupion n01001 - Ceniro 
em Paimiial - Parana. Pone .42) 3657-1222 Ramai 25. de segunda a sexia-leira. 
no hwano de expedient das 08 OOhs as 11 30hs e das 13 OOPs s 17 30ns. no sue 
wv7w.calmilal.pr.qov.b1. e demais mlormapoes pa<a o e-mail- 
licitao3lmital@qmail.com 
Palmiial/PR. 01 de Novembrode 2017
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DOCUMENTO CERTIFICADO
CODIGO LOCALIZADOR: 

810133217

PREFEITURA MUNICIPAL C
ESTADO DO PAR

COMUNICADO DE RETIFICACAO DA I
n^a

EDITAL

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProc...Mural de Licitagoes Municipals

TCEPR
AC44

Voltar

Detalhes processo licitatorio
Informa^des Gerais

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Ano* 2017

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* go

Modalidade* pregao 

Niimero edital/processo* 143

Recursos provenlentes de organlsmos I ntcr nationals/null ti I a terais de credlto

Instituigao Financeira

Contrato de Emprestimo

Descrigao Resumida do Objeto* AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CA^AMBA COM CAPACIDADE 
DE 12M3, TRUCADO TRACADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO 
ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARY 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

Forma de Avaligao Menor Prego 
Dotagao Orgamentaria* 0600226782260110264490520000

Prego maximo/Referencia de prego - 265.000,00
R$*

Data de Langamento do Edital 01/11/2017

Data da Abertura das Propostas 22/11/2017 Data Registro 06/11/2017

NOVA Data da Abertura das Propostas Data Registro

Data Cancelamento

Excjulr iEditar

CPF: 66980070991,0 (Logout)

06/11/2017 14:351 de I

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProc


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DO PARANA

Rua Moiseti Lupion, 1001 - Centro - Fone: (42) 3657-1222 
CNPJ: 75 680 025/0001-82 - CEP 85270-000 - Palmital-PR 

http://www palmital.pr.gov br

TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATbRIO N° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°: 090/2017

Protocolo: 123Q6W90T2017L58582P201711081547 
Data/Hora: 08/11/2017 - 15:47h 
Proponente. POSSOLI CAMINhOES LIDA 
CNPJ/CPF: 04.640.295/0001-11
Endereyo: RODOVIA BR 277 KM582.3 CASCAVEL PR, S/N - CENTRALITO
Municiplo/UF- CASCAVEL/PR
CEP: 85818-560
Telefone: 4532272022
E-mail: paulo reis@possoli.com.br

O proponente acima, cJeclara que recebeu o Edital de processo licitatono na Modalidade PREGAO PRESENCIAL N°: 90/2017 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Parana, com data de abertura prevista para o dia 22 DE 
NOVEMBRO DE 2017 as 09.00 horas, cujo objeto e AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA 
COM CAPACIDADE DE 12M3 TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MlNIMO ANO/MODELO 
2017/2017. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I 
? TERMO DE REFER£NCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL.. em conformidade com a legislate vigente, e 
declara ainda, que concorda com as condipoes do Edital.

Palmital/PR, em 08 de NOVEMBRO de 2017.

A

JhLik: fc'C/- c/-
arimbo/Assirnatura do Proponent

http://www
mailto:reis@possoli.com.br


r'Ktt-fc! IUKA MUNICIPAL DE PALMITAL 

..................Cx/or<i Protocolo N°'i5
•

CAMINHOES
Ai=?«s<N^tU o^.w

TREVISA
Maringa
44 3261-9999
R. Rubens Sebastiao Marin. 1264 
CEP 87045-020

Ponta Grossa - 0^ u Q ^ A 
42 3311-4331
Av. Preslclente Kennedy, 8008 Sala 02 
CEP 84043 540
www.tr«vl»Mi<- mnlMhOf s.com.br

□
□

I NVI IOIM A "PROPOSIA l.)l PRl COS"

MUNICfPIO DE PALMITAL-PR 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 148/2017 

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

OHJI IQ: AOUISK.AO 1)1 01 (UM) CAMINMAO I QUIP ADO COM CACfAMKA COM CAPACIDADE Dl 
17M V IRUC ADO IRACADO 6X4, NOVO, (0) /I RO QUIl0MI IRO, MlNIMO ANO/MODI LO 
2017/201 /, PARA SUPRIR AS Nl Cl SSIDADI S DA SI ( R! I ARIA MUNICIPAL Dl I RANSPORI I S, 
CONI-ORMI AN I XO I IIRMODI Rl 11 R( N( IA QUI FA/PARTI INUGRANII DOIDI1AI 
I MIMO SA UCII AN 11 : TRI VISA MAIS SOLU(,Ol S PARA I RANSPOR 11 S LI DA

CNPJ/MF: 26.596.727/0003-39



TREVISA

ANEXO II - PROPOSTA DE PRE^OS

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

NOME DA EMPRESA: TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA 

CNPJ: 26.596.727/0003-39 INSCRigAO ESTADUAL: 90741060-96 

ENDERECO: AV. PRESIDENTE KENNEDY N° 8.008, SALA 02 

COLONIA DONA LUIZA, PONTA GROSSA-PARANA, CEP: 84.043-540 

EON E/FAX: 42 33311 4331

BANCO: BRADESCO AGENCIA: 6454 N° DA CONTA BANCARIA: 40054-8

e-mail: daiane@ellencoiveco.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a aprecia9ao desta Comissao de Licita9ao a nossa proposta de prejjos 
relativa ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto AQUISK^AO DE 01 (UM) 
CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 
TRAC ADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, 
CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO 
EDITAL, conforme segue:

DESCRiCAO VALOR UNIT R$ VALOR TOTAL R$UN QUANTEM
CAMINHAO 
MARCA: FORD 
MODELO: CARGO 2629

R$ 265.000,00 
(Duzentos 
Sessenta e Cinco 
Mil reais)

R$ 265.000,00 
(Duzentos 
Sessenta e Cinco 
Mil reais)

UN 101
ee

CA^AMBA 
MARCA: FACCHINI 
MODELO: EUROPA

CAMINHAO EQUIPADO COM 
CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 
12M3. MOTOR DIESEL, TRUCADO 
TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 
QUILOMETRO, MINIMO
ANO/MODELO 2017/2017, VOLANTE,

'Qifx.o-
/

>(ma Luiza - Ponta Grossa - Parana 
P 84043-540 - Font (42) 33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia

mailto:daiane@ellencoiveco.com.br


TREVISA
ELETRICO, VIDRO E TRAVAS 
ELETRICAS, EQUIPADO COM AR 
CONDICIONADO. GARANTIA 12 
MESES

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

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

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

• O objeto devera ser de primeira linha, e devera ser entregue em ate 60 (sessenta) Dias, apos a 
assinatura do termo de contrato de fomecimento e consequente solicita9ao da Prefeitura Municipal, 
obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na sede da licitante, mais especificamente a 
comissao de recebimento de mercadorias.

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

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

Trevisa Mais SoTugoes para Transportes Ltda 
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes i 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Governo

n?6.596.727/0003-39^
TREVISA MA!S

S0LUQ0ES PARA TRANSPORilS LTDA
AV. PRESIDENTS KENNEDY, 8008 - SAU\ 02 

I COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043-540 1 
PONTA GROSSA - PR j

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Cchonia Dona Luiza — Ponta Grossa—I Parana
CEP 84043-540 - Fone (42) 33^14-4331



TREVISACAMINHdES

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

DESCRICAO VALOR TOTAL R$UN QUANT VALOR UNIT R$ITEM
CAMINHAO 
MARCA: FORD 
MODELO: CARGO 2629

R$ 265.000,00 
(Duzentos e 
Sessenta 
Cinco 
reals)

R$ 265.000,00 
(Duzentos 
Sessenta e Cinco 
Mil reals)

UN 101
e

e
Mil

CA^AMBA 
MARCA: FACCHINI 
MODELO: EUROPA

CAMINHAO 
CA^AMBA COM CAPACIDADE DE 
12M3. MOTOR DIESEL, TRUCADO 
TRA^ADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 
QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 
2017/2017, VOLANTE ELETRICO, VIDRO 
E TRAVAS ELETRICAS, EQUIPADO 
COM AR CONDICIONADO. GARANTIA 
12 MESES

COMEQUIPADO

VALOR GLOBAL DO ITEM: R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reals).

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

yes Ac
Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda

VYT*

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34

'26.596.727/0003-39l
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856^974-0 

Cargo: Vendas A Governo
/

/,jW08/C<>p|i ta Grossa - Parana 
4(42) 33311-4331

ia IMna Luiza - P 
CEP 84043-540 -

Avenida Presidente Kennedy
J





Cagamba Basculante Europe

EES3BB
longarinos perfil "U" c^o 8 mm inteHigodas per travessas perlil "U". 
Afraves de placas rigidas no traseira e consoles flen'veis no dianteira.

Estnitura:
Fixafdo:

Caixa de
Geometria retangular com cantos poligonais em chapa vincada, a$o estruturd de alta resistenda ao desgaste

ISO mm.(osteias exlemas de 
4 mm.
6 mm.
4 mm. Travamento atrav6s de mecanismo inteHigado ao sistema de basculamento.
Eixo em a$o laminado de 3", articulados em buchas de a$o. Lubrifita^do afraves de engraxadeira. 
Areia, brita e terra.
8,10,1Z, 13,14,16 m1.

Laterals | Frontal: 
Fundo:
Tampa Traseira: 
Articulafdo da Cafamba: 
Utilizafdo:
Volumes:

Caixas de 8 a 10 m3: Dois cilindros hidrauikos de 7".
Caixas de 8,10,12,13,14,16 mJ: Basculamento indireto otraves da a$do do cilindro na estrutura de articulajao que 
interiliga a caixa de cargo ao chassi. Dois cilindros hidrauikos de 7".
Bomba hidraulica; tornado de forgo acoploda; reservatdrio de 6leo com visor de nhrel; mangueiras hidrdulicas; adonamento 
pneumdtko na cabine do veiculo; pressdo de trabalho de 140 bar.
Caixas de 10,12,13,14,16 m1. Cilindro hidrdulico frontal de 3 ou 4 estdgios; vdfvula de fim de curso; bomba hidraulica 
acoplada; tornado de forgo acionamento pneumatico; reservatorio de oleo com visor de nhrel; mangueiras hidrdulicas; 
adonamento pneumatico na cabine do vekulo; pressdo de trabalho de 175 bar.

Afbo Direta: 
Afdo Indireto:

Acionamento:

Pistdo Frontal:

tSEEBBffl
Limpeza com desengraxante quimico e fosfatizagdo. 
Aplicagdo de fundo anticorrosivo.
Pintura na cor indicada em P.U.

Base:
Acabamento:

Ace:

Para-lamas pldsticos fixados no chassi com pdra-barro de boiracha; caixa pldstica de ferramentas; protetor de cabine; 
suporte de estepe no frontal da caixa de cargo; articulagdo extra largo padrdo para acionamento hidrdulico com pistdo 
frontal; pdra-choque traseira conforme Resolugdo 152 do CONTRAN; faixas reflethras eonforme Resolugdo 128 do CONTRAN; 
protetores laterals conforme Resolugdo 323109 do CONTRAN; sistema eldtrico e lanternas conforme normas CONTRAN.

Tampa traseira de abertura lateral de 1 ou 2 folhas; caixa reforgada, laterals de 6 mm e fundo de 8 mm ou 9,5 mm; 
tornado de forgo acionamento a cnbo; escada lateral; suporte estepe no painel frontal.

OEste equipamento esla sujeito a aHeragdes de suas caracteristicas ttaiicas sem notHkagdo previa.

<6o

FACCHIN
www.facchini.com.br

FACCHINI S.A.
V0TUP0RANGA-SP
SJ.RI0 PRET0-SP
ANAP0US-G0
BELEM-PA
BET1M-MG
CAB0-PE
CAMBE-PR
CAMP0 GRANDE-MS
CUABA-MT
CURtTIBA-PR
F0RTALEZA-CE
GUARULH0S-SP

173426.2000 
174009.6200 
62 4015.4500 
91 3205.5500 
31 3071.9300 
81 2138.5500 
43 3711.4200 
67 4009.1100 
65 4009.2800 
41 3616.9600 
85 3377.1155 
11 2714.9800

IMPERATRIZ-MA
ITAJAi-SC
UMEIRA-SP
MANAUS-AM
NOVA IGUA{U-RJ
NOVA SANTA RITA-RS
RIBEIRAO PRET0-SP
SALVADOR-BA
SA0 LUB-MA
UBERLANDlA-MG
vefldas@facchini.comJir

99 2101.3700 
47 3404^383 
19 2113.4400 
92 2121.4500 
21 3575.6600 
51 3479.1111 
16 40093900 
71 3173.9900 
98 21083800 
34 4009.9900

http://www.facchini.com.br


CHRGCJ

ESPECIFICAgdES T^CNICAS

SISTEMA EL&TRICO

Sistema

MOTOR

Marca/Modelo

VOLUMES OE ABASTECIMENTO (L)

Tanque de combustivelCummins ISB6.7 286P7 27524V
Tipo Diesel - 6 citindros em linha Alternador (V/A) Reservatdrio de Aria 32 5028/80

Gieo dc motor
Com filtroPotentia marina - cv (kW)/rpm (*) 290cv (213kW) a 2.300 rpm Bateria (quantidade/V/CCA/Ah) 2/12/550/100

19.5To'qLemaxlmo-kgfm(Nrr)/rDm(*) 96.9 kgtm (95) Nm) /1^00 -2,100 rpm
RODAS E PNEUS

Rodas CHASSI/DIMENS6ES (mm)Cilindrada total jcm]) 6.693 Betoneira
Aco estampadoRelaggo de compressao 17.3:1 A - Balanco dianteiro 1503Medldas (em polegadas) 22,5x7.5

Sistema de injeqao Injegao EletrSnica - Common Rail B • Balango traselro 1.187/2.405
Pneus 275/80R22.5"(•) Norma de ensaio NBR ISO 15S5. C-Comprimento total 7.490 / 9.848

FREIOSTRANSMI55AO (CAIXA DE MUDAN^AS)

Marca/Modelo

D - DlstSncIa da carrocerla ao elxo dianteiro 1.000 940
E - Dist§ncia entre-eixos (1? ao 23)A ar. tipo "S" Cam com circulto duplo, dlantelros 

e traseiros a tambor. ABS / ASR / EBD
3.440 / 4.580Eaton/ FTS-16108 LL De servigo

F - Plataforma de carga 5.002/7.360 5.057/7.415Aclonamento Manual mec^nlco
A ar com molas ac umuladoras e atuapSo 

nas rodas traseiras
G - Altura da aba superior da longarma ao solo 1.080 1.020De estacionamentoMarchas 10 (dez) roarchas cl frente e 3 (trgs) ^ r£
H - Altura da aba superior da longarina A cablne 1.900Extrarreduzida - 20.47:1 

Reduzlda-13.24:1 
l3 marcha: 8,67:1 
2* marcha: 6,23:1 
3s marcha: 4,56:1 
4a marcha: 3,41:1 
5J marcha: 2,55:1 
6“ marcha: 1.83:1 
7'marcha: 1.34:1 

8J marcha: 1:1
r£ - 3,89:1 /13.24:1 / 20.47:1

Valvula tipo borboleta no tubo do escapamento, 
coin aclonamento eletropneumAtlco

Frelo-motor I - Altura maxima da cabine basculada ao solo 3.540 3300

J - Dlstiincia entre os eixos traseiros (2tf ao 3a) 1.370Area efetlva de trenagem (cm*) 7260
K - Largura maxima 2.590

direcAo
Marca/modelo

L-Bitola dianteira 2.090RelacSo de transmiss5o ZF 8097 M - Bitola traseira 1.830
Hldraullca, com esteras reclrculantesTipo N - Dlametro de giro (m) 18,42/20.33

O - Largura externa do chassi 880
DESEMPENHO DO VElCULO (CALCULO TE6RICO)

Relacao de reducao do eixo traseiro 4.63:1

Velocldade maxima em PBT (km/h) 104/104EMBREAGEM

Marca Capacidade maxima de subida (%) 
com PBT 

r F
82Eaton

Aclonamento HidnSulico servo assistido Partlda em rampa com PBT 47
Disco simples organico a seco, com plato 

acionado por mola diafragma
Obs.: Dados proietados por simulapio de performance.TiDO

PESOS (kgf)

Pesos em ordem de marcha 
Eixo dianteiro

BetoneiraDiametro (mm) 395

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Marca/Modelo
3.927/4.095

Meritor/MT 46-145 4.164/434VEixo traseiro 4.113/4390
Redupao 4.63:1 Total 8.040 / 8385 8.091/8.436-

Pesos - limite maximo especificado

Eixo dianteiro
SUSPENSAQ

Sianteira
Tipo

' 6.000
17.000 (legal) /20200 (tecnica)Eixo traseiroEixo rigido em aco forjado. com barra estabilizadora

Total admissivel 26300Molas Felxe de molas semlellptlcas progressivas
Peso BrUo Total (PBT) Homolcgado 23300:edores Telescdpicos, hidraulicos de dupla acao Tji
Carga util ♦ ca-roceria 14.960/14.615 14.909/14.564- J V tf !0 | M1 K

Tipo Capacidade Maxima de Tra^o 
1CMT)

Eixo rigido em ago estampado 42.000 .55=
IFeixe de molas semielipticas 

de duplo estdglo progressive
itas * Dados re+erentes ao catalogs preparado para o segmento de concreto. que Inciu tamberr 

escapamento vertical e tomada de fc-ca traseira.
Amort ecedores N/A

LONGARINA

MaterialCORES DISPONfVEIS LNE380

cSnfiidPraia Ucadft
fftetAfea •

J v^pjia wiratnlaflo r.u ronrmdadt ccm n FflOCONTE - Ppgtinw dp Cortr^- * Prb<ic ±1 Ai d» Vaalw tutoT-oUir. - r.<j cra*r#nwc dj voi t rrn ,trtiipn;c 
nfcrrrwtce Jif-t ton! tii  ̂eitee 4 data tk 0* cfc agosto c« 2016 if undo » autorcau n podu; aa s«te Whcto. Preorioada com k wisdcrto,e\cIukb «mo'e
. w odLlc a Funi ic^-va-x 9 drortc L^apircrA-lj dlfiraodo ai rvr.tp lifslc yar c ?v3 asfec.0 rtcJL’b Cdifr 2629 njuru dir. wntaarerttr.
iD'^wado? ra fntt sis ixko w. U» $c«np<e d «intc d^

Disk Ford Caminhfies

08007033673[riSr© A wiWa iRonMr* «Je I

Jnlilied-2Z 2 8/1/16 1:43 PM





Goraldo Bomia
’“TabalionalodeNotaseProtestos

• autenticaqao -

''!a«oAdnanoBrag?^
PROCURACAO

vA

OUTORGANTE: TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA, pessoa jurfdica de 
direito privado, cadastre no CNPJ 26.596.727/0003-39 e com inscribe no NIRE N2 41901668757 
deste Estado do Parana e inscri?ao Estadual 90741060-96, com sede na Rodovia Presidente 
Kennedy, Ne 8008, Colonia Dona Luiza, na cidade de Ponta Grossa, CEP 84.043-540 Estado do 
Parana, neste ato representada por Seu Sdcio Administrador Sr. SERGIO ROMANO TREVISOL abaixo 
assinado, brasileiro, divorciado, empresario CPF 184.387.179-34e RG 945.765-8 residente na 
cidade de Maringa Estado do Parana. OUTORGADO: DAIANE CRISTINA RODRIGUES GOMES, 
brasileira, solteira, vendas a governo, portador do RG 9.856.974-0 SSP-PR e CPF 059.912.279-00 
residente e domiciliada na cidade de Maringa estado do Parana, na Rua Pioneiro Olindo Alcini 1325, 
Pq. Hortencia, Cep: 87075-460. Por meio do presente instrumento de mandate de procuragao, a 
OUTORGANTE confere poderes ao OUTORGADO para representa-la junto aos orgaos da 
Administracao Publica Direta ou Indireta em geral, para participar de qualquer processo licitatorio 
nas modalidades previstas nas LEIS 8.666/93 e 10.520/02, e as suas alteragoes e artigos conferindo- 
Ihes poderes especiais para assinar requerimentos, declaragoes de atas, termos de compromissos, 
termos de responsabilidades, contratos, propostas de pre?os, recorrer administrativamente de 
resultados ou renunciar a este direito, substalecer, impugnar editais e recursos, receber intimagoes, 
negociar pre^os diretamente com o pregoeiro, receber e dar plena quita?ao, formular ofertas e 
lances de pregos, inclusive assinar a sua propria carta de credenciamento, bem como praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame para o complete desempenho do presente instrumento de 
procura?ao.

A Vigencia do presente instrumento de mandate e ate 30/12/2017, so podendo ser 
prorrogado por um novo instrumento.

12TABELIDNATQ DE HOTAS-GERALDO BORNIA 
Hsrialva/PH4413015-3010/3232-1355 
SELQ 6XFp6.3yC3L.eX3re-vKVIF.omzS 

Consults e® http'//funarpen.cori;.hr 
ReconheSo por se^lhanSs 2ts) firsa(s)
SERGIO ROHANQ TREVISOL../...................
I-ace a iapos si hill cade do sisnataric n 
conFarecer d/emerttia. CN Art.710 §3gy 
‘jo sue dou fe,

Ponta Grossa, 17 de outubro de 2017.

Outorgante:

% ••■mat

Ea t [rd;

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 

RG: 945.765-8 
Cargo: Socio Administrador

Karialvai 17yC^«utubro de 2017 
Lidiani Baroto Bornia Barizonmimmvmimsnmmtmm

Gera Ido Borniu
* TiK-iUuro r.TTOfA,epHorEST7.j

Lidiam Gaioto Bornia B^nzon
E5CREVF Tb

WARIALVA PARANA

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona Luiza/- Ponta Grossa - Parana
CEP 84043-540/- fone (42) 33311-4331



TREVISA
ANEXO VI

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PROCURAgAO

Pelo presente instrumento particular de procura^ao e pela melhor forma de direito, a 
EMPRESA TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, com sede na Av. 
Presidente Kennedy N° 8008, Colonia Dona Luiza na cidade de Ponta Grossa estado do Parana, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n° 26.596.727/0003-39, representada, neste ato, por seu 
socio administrador Sr. SERGIO ROMANO TREVISOL, brasileiro, divorciado, empresario, 
residente e domiciliado na cidade de Maringa, nomeia e constitui seu representante, o Sr. MILTON 
VEIGA GARCIA, casado, vendedor, portador da cedula de identidade, RG n° 488.516-3 SESP-PR 
e do CPF/MF, sob n° 610.782.208-91, a quern sao conferidos poderes para representar a empresa 
outorgante no Pregao n° 090/2017, instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmital, em especial 
para firmar declara^oes e atas, formular lances, negociar pre^o, interpor recursos e desistir de sua 
interposic^ao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Ponta Grossa, 07 de novembro de 2017.

Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda 
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Governo

/yvo

^26.596.727/0003-391
TREVISA MAIS

S0LUQ0ES PARA TRANSPORTES LTDA
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 8008 - SALA 02 

I COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043-540 I 
I__ PONTA GROSSA - PR ]

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colon* >ona Luiza - Ponta Grossa - Parana 
CEP 84043-540 - Fone (42) 33311-4331
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PROCURACAO

OUTORGANTE: TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTE LTDA, pessoa jundica de 
direito privado, cadastre no CNPJ 26.596.727/0003-39 e com inscrigao no NIRE N2 41901668757 
deste Estado do Parana e inscribe Estadual 90741060-96, com sede na Rodovia Presidente 
Kennedy, N9 8008, Colonia Dona Luiza, na cidade de Ponta Grossa, CEP 84.043-540 Estado do 
Parana, neste ato representada por Seu Socio Administrador Sr. SERGIO ROMANO TREVISOL abaixo 
assinado, brasileiro, divorciado, empresario CPF 184.387.179-34e RG 945.765-8 residente na 
cidade de Maringa Estado do Parana. OUTORGADO: DAIANE CRISTINA RODRIGUES GOMES, 
brasileira, solteira, vendas a governo, portador do RG 9.856.974-0 SSP-PR e CPF 059.912.279-00 
residente e domiciliada na cidade de Maringa estado do Parana, na Rua Pioneiro Olindo Alcini 1325, 
Pq. Hortencia, Cep: 87075-460. Por meio do presente instrumento de mandate de procuragao, a 
OUTORGANTE confere poderes ao OUTORGADO para representa-la junto aos orgaos da 
Administragao Publica Direta ou Indireta em geral, para participar de qualquer processo licitatorio 
nas modalidades previstas nas LEIS 8.666/93 e 10.520/02, e as suas alteragoes e artigos conferindo- 
Ihes poderes especiais para assinar requerimentos, declaragoes de atas, termos de compromissos, 
termos de responsabilidades, contratos, propostas de pregos, recorrer administrativamente de 
resultados ou renunciar a este direito, substalecer, impugnar editais e recursos, receber intimagoes, 
negociar pregos diretamente com o pregoeiro, receber e dar plena quitagao, formular ofertas e 
lances de pregos, inclusive assinar a sua propria carta de credenciamento, bem como praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame para o complete desempenho do presente instrumento de 
procuragao.

A Vigencia do presente instrumento de mandate e ate 30/12/2017, so podendo ser 
prorrogado por urn novo instrumento.

12TABELIQNATG DE NOTAS-GERAL00 GORNIA 
H3ri3lva/PR-(44)30i5-30iO/3232-i355 
SELQ 6XF>6,3/C3L eXsre-vNVIF, otfizS 

Consul te eis http//funarpsn.coft.br 
RsconheSo per tfte) firsts)
SERGIO ROMANQ TREVISOL..,..................
Face a iipossibilidade do sisnatario n 
cosparecer j/serventla, CN Art.710 §3jy. 
ijo ^ue dou fe.r

Ponta Grossa, 17 de outubro de 2017.

Outorgante:

-JL*.
Ea b

SsLSergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 

RG: 945.765-8 
Cargo: Socio Administrador

Marialvai 17>G^6utubro de 2017 
Lidiani Sawto Bornia ^arizen 

OC'079269 (001^000264396) I tiim'&tm

GeraldoBorniu
. ... . ’’1 c« MorAs e protests

Liaiam Gtuoto Bornia B^nzoti 
E9CREVF rfc/

/ 'MARIALVA\ PARANA

/
/

a Luiza - Ponta Grossa - Parana 
CEP 84043-540 - Fone (42) 33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia
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F-600 COMERCIO DE VElCULOS LTDA 

CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 
NIRE 41208492058 

3* (Terceira) Alteragao Contratual 
CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

1) SERGIO ROMANO TREVISOL, brasileiro, divorciado, natural de Concordia-SC, 

nascido em 08/03/1951, empresario, inscrito no CPF/MF sob n° 184.387.179-34, 

portador da carteira de identidade RG nfl 945.765-8, expedida em 19/08/2011, 

SSP/PR, residente e domidliado na Avenida Gastao Vidigal, n° 2.517. Casa 12 - 

Condominio Parthenon, Maring^-PR, CEP: 87.053-310.

2) HONOR PARUCIPAQOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n9 

07.942.175/0001-67, NIRE 42203756465, com sede e foro a Rua Das 

Amendoeiras, ne 180, Sala 02, Bairro Palmas, Governador Celso Ramos-SC, 

CEP: 88.190-000, neste ato representada pelo Administrador o Sr. Cristiano Mair 

Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial de bens, natural 
de Sao Paulo-SP, nascido em 04/03/1976, empresario, inscrito no CPF/MF sob 

n° 263.707.398-55, portador da carteira de identidade RG nB 2.997.275, 

expedida em 13/10/1989, SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida 

Oiapoque, n9 65, Apto 2503-N, Bairro Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06.454-065.

Unicos socios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome de 
F-600 COMERCIO DE VEl'CULOS LTDA, com sede na Rodovia BR 376, Km 188, 

Lote A-10, S/Na, Sala 2, Gleba Ribeirao Sarandf, Marialva-PR, CEP 86.990-000,
inscrita no CNPJ/MF sob nB 26.596.727/0001-77, registrada na Junta Comercial do 

Parana sob nB 41208492058 em 24/11/2016; RESOLVEM alterar o contrato social 

mediante as condigoes estabelecidas nas clausulas seguintes:

Clausula 1* - DA ALTERAgAO DO NOME EMPRESARIAL: Resolvem os socios ^ 

componentes da sociedade limitada neste ato alterar o nome empresarial para f

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTE LTDA. Vy

vT
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3s (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 2* - DO OBJETO SOCIAL: Fica alterado o objeto social da sociedade para

Com6rcio de Vei'culos Automotores Novos e Usados, Comercio de Pe$as, 
Equipamentos e Acessdrlos para Vei'culos Automotores, Prestagao de Servigos 

para Vei'culos Automotores, Assistencia Tecnlca, Transporte Rodovldrio de Carga, 
exceto Produtos Perigosos e Mudangas, Intermunicipal, Interestadual e 

Intemacional. (Art.997, II, CC/2002).

Clausula 3a - DA CONSOLIDAQAO DO CONTRATO: Em virtude das modificagoes 

havidas, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato 

Social com base na Lei 10.406/2002, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as 

clausulas e condigoes contidas no contrato primitive que, passa a ter a seguinte 

redagao:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTE LTDA 

CNPJ/MF: 26.596.727/0001-77 

NIRE: 41208492058

1) SERGIO ROMANO TREVISOL, brasileiro, divorciado, natural de Concordia-SC, 
nascido em 08/03/1951, empresario, inscrito no CPF/MF sob n2 184.387.179-34, 

portador da carteira de identidade RG n2 945.765-8, expedida em 19/08/2011, 

SSP/PR, residents e domiciliado na Avenida Gastao Vidigal, n8 2.517, Casa 12 - 

Condomlnio Parthenon, Maringa-PR, CEP: 87.053-310.

2) HONOR PARTICIPATES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n8 

07.942.175/0001-67, NIRE 42203756465, com sede e foro a Rua Das
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001 -77 

NIRE 41208492058 
3a (Terceira) Alterafao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Amendoeiras, na 180, Sala 02, Bairro Palmas, Governador Celso Ramos-SC, 

CEP: 88.190-000, neste ato representada pelo Administrador o Sr. Cristiano Mair

Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial de bens, natural 
de Sao Paulo-SP, nascido em 04/03/1976, empresario, inscrito no CPF/MF sob 

n° 263.707.398-55, portador da carteira de identidade RG n2 2.997.275, 

expedida em 13/10/1989, SSP/SC, residents e domiciliado na Avenida 

Oiapoque, nfi 65, Apto 2503-N, Bairro Aiphaville, Barueri-SP, CEP: 06.454-065.

Onicos sdcios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome de 

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTE LTDA, com sede e domicilio na 

Rodovia BR 376, Km 188, Lote A-10, S/N®, Sala 2, Gleba Ribeirao Sarandi, 
Marialva-PR, CEP 86.990-000, inscrita no CNPJ/MF sob nB 26.596.727/0001-77, 
registrada na Junta Comercial do Parana sob na. 41208492058 em 24/11/2016; 
resolvem consolidar o contrato social mediants as condigoes estabelecidas nas 

clausuias seguintes:

Clausula I® - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICfLIO:

A sociedade gira sob o nome empresarial de TREVISA MAIS SOLUQOES PARA 

TRANSPORTE LTDA e tern sede e domicilio na Rodovia BR 376, Km 188, Lote A-10, 
S/N2, Sala 2, Gleba Ribeirao Sarandi, Marialva-PR, CEP 86.990-000.

Clausula 2! - FJUAIS E OUTRAS DEPEND&NCIAS:
A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, no 
pals ou no exterior, mediante alteragao contratual assinada por todos os sdcios.

Paragrafo Unico: a sociedade mantem as seguintes filiais e seus respectivos objetos

sociais:
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CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
31 (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

1) Filial 01 (hum): loealizada & Rua Rubens Sebastlao Marin, nfi 1264, Sala 2, 
Parque Industrial, CEP 87.045-020, MaringS-PR, CNPJ/MF 26.596.727/0002- 
58, registrada na Junta Comercial do Parana sob n® 41901667696, em 

09/01/2017, cu|o capital social destacado e de R$ 750.000,00 (Setecentos e 

cinquenta mil reals), com o objeto social de Comercio de Veiculos 

Automotores Novos e Usados, Comercio de Pegas, Equipamentos e 

Acessorios para Veiculos Automotores, Prestagao de Servigos para 

Veiculos Automotores, Assistencia Tecnica, Transporte Rodoviario de 

Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudangas, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (Art.997, II, CC/2002), que iniciou suas atividades 

em 16/01/2017, e seu prazo de duragao e indeterminado.

2) Filial 02 (dois): loealizada a Avenida Presidente Kennedy, nB 8008, Sala 2, 
Bairro Colonia Dona Luiza, CEP 84.043-540, Ponta Grossa-PR, CNPJ/MF 

26.596.727/0003-39, registrada na Junta Comercial do Parana sob ns 

41901668757, em 25/01/2017 cujo capital social destacado e de R$ 750.000,00 

(Setecentos e cinquenta mil reais), com o objeto social de Comercio de 

Veiculos Automotores Novos e Usados, Comercio de Pegas, Equipamentos 

e Acessorios para Veiculos Automotores, Prestagao de Servigos para 

Veiculos Automotores, Assistencia Tecnica, Transporte Rodoviario de 

Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudangas, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (Art.997, II, CC/2002), que iniciou suas atividades 

em 23/01/2017, e seu prazo de duragao e indeterminado.

Cldusula 3* - OBJETO SOCIAL:
A sociedade tem por objeto o COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E 
USADOS, COMERCIO DE PEQAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

VEfCULOS AUTOMOTORES, PRESTAQAO DE SERVIQOS PARA VEfCULOS
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F-600 COMERCIO DE VElCULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3fi (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

AUTOMOTORES, ASSISTeNCIA TeCNICA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANQAS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (Art.997, II, CC/2002).

Clausula 4“ - INlCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAQAO DA SOCIEDADE:
A sociedade iniciou suas atividades em 19/12/2016 e seu prazo de dura?ao e 

indeterminado.

Clausula 5* - CAPITAL SOCIAL:
O capital social § de R$ 2.000.000,00 (Dois milhoes de reais), dividido em 2.000.000. 
(Dois milhoes) de quotas no valor de R$ 1,00 (Urn real) cada, subscritas e ja 

integralizadas, em moeda corrente do Pals, pelos sdcios e distribmdas da seguinte 

forma:

Valor (R$)(%) QuotasSocios

Sergio Romano Trevisol 50 1.000.000 1.000.000,00

50 1.000.000 1.000.000,00Honor Participagdes Ltda.

2.000.000 2.000.000,00TOTAL 100.00

Cl&usula 6> - RESPONSABILIDADE DOS SbCIOS:

A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralizag§o do capital social, conforme disposto no 

Art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

Clausula 71 - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS:
As quotas de capital sao indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento un^nime dos demais sdcios, a quern fica assegurado, 

em igualdade de condigoes e prego, o direito de preferencia para a sua aquisigao se
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3fi (Terceira) Altera$ao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

postas ^ venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a altera^ao contratual 
pertinente.

Paragrafo unlco: O socio que pretender ceder ou transferir todas ou parte de suas 

quotas devera notificar por escrito os demais socios, discriminando a quantidade de 

quotas postas k venda, o prego, forma e prazo de pagamento, para que estes exergam 

ou renunciem ao direlto de preferencia, que deverao fazer dentro de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da notificagao ou em prazo maior a criterio do socio alienante. 

Se todos os socios manifestarem seu direito de preferencia, a cessao das quotas se 

fara na proporgao das quotas que entao possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja 

exercido o direito de preferencia, as quotas poderao ser livremente transferidas.

Clausula 81 - ADM1NJSTRAQAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:
A administragao da sociedade cabera ao socio SERGIO ROMANO TREVISOL, com os 

poderes e atribuigdes de gerir e administrar os negocios da sociedade; representa-la 

ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante orgaos publicos, instituigoes 

financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais 

atos necessdrios a consecugao dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da 

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1fi -1= vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 

como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagao dos demais socios, 

expressa em Ata de Reunite dos Socios, conforme dispoe a Lei 10.406/2002. V
Y ' 
j

§ 22 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para perfodo determinado, devendo o instrumento de mandate 
especificar os atos e operagoes a serem praticados.
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CONSOL1DAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 91 - RETIRADA DE PRO-LABORE:

Os socios poderao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro-labore" 

observadas as disposi^oes regulamentares pertinentes.

Clausula 10s - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAgOES FINANCEIRAS E 

PARTICIPAQAO DOS SOCIOS NOS RESULT ADOS:

Ao termino de cada exerctaio social, coincidente com o ano civil, o administrador 

prestara contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do 

inventario, do balango patrimonial e demais demonstragoes contabeis requeridas pela 

iegislagao societaria, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, participando todos os socios dos lucres ou perdas apuradas, na mesma 

proporgao das quotas de capital que possuem na sociedade.

§ 1" - A sociedade podera levantar balangos ou balancetes patrimoniais em perfodos 

inferiores ha urn ano, e o lucro apurado nessas demonstragoes intermediarias, podera 

ser distribuido mensalmente aos socios, a titulo de antecipagao de lucres, 

proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse caso sera observada a 

reposigao dos lucres quando a distribuigao afetar o capital social, conforme estabelece o 

Art. 1.059 da Lei n° 10.406/2002.

§ 2s - Os socios decidem, de acordo com o Codigo Civil, facultar a distribuigao de lucros 
acumulados e Juros de Capital Proprio de forma desproporcional e diferenciada a v ^

participagao no capital social, consoante ao Art. 1.071 da Lei 10.406/2002, item IV, que 

sera aprovada em reuniao de socios. tir
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CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 11a - JULGAMENTO DAS CONTAS:
Nos quatro meses seguintes ao termino do exerci'cio social, os socios deliberarao sobre 

as contas e designarao administradores quando for o caso.

Paragrafo unico - Ate 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniao, o balango 

patrimonial e o de resultado economico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 

respective recebimento, a disposigao dos socios que nao exergam a administragao.

Clausula 12s - FALECIMENTO OU INTERDIQAO DE SOCIO:
Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara suas atividades com 

os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse 

destes ou dos socios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado 

com base na situagao patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em 

balango especialmente levantado.

Paragrafo Cinico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relagao a seu socio.

Clausula 13s - EXCLUSAO DE S6CIO POR JUSTA CAUSA:

Ressalvado o disposto no Art. 1.030 da Lei n9 10.406/2002, quando a maioria dos 

socios representam mais da metade do capital social, entender que urn ou mais socios 

estao pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de ineg^vel 

gravidade, podera exclui-los da sociedade, por justa causa, mediante alteragao do 

contrato social.
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CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

§ 1® - A exclusao somente podera ser determinada em reuniao especialmente 

convocada para esse fim, com a presenga de todos os socios, ciente, o acusado em 

tempo habil para permitir seu comparecimento e o exercicio do direito de defesa.

§ 2s - Efetuado o registro da alteragao contratual, o valor dos haveres do socio excluido 

sera apurado e liquidado da forma prevista na clausula decima segunda deste contrato.

Clausula 149 - DIREITO DE RECESSO:
Em caso de modificagao do contrato, fusao da sociedade, incorporagao de outra, ou

dela por outra ou transformagao, se nao houver o consentimento de todos os socios, o

dissidente da decisao majoritaria podera retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias*
subsequentes a deliberagao, aplicando-se nesse caso, o disposto no Art. 1.031 da Lei 

n° 10.406/2002.

Clausula 15* - CASOS OMISSOS:
Os casos omissos deste contrato serao resolvidos pela aplicagao dos dispositivos legais 

que regem este tipo societario e, supletivamente, pelas normas da sociedade anonima 

(Lei n® 6.404/76), conforme faculta o § unico do Art. 1.053 da Lei ns 10.406/2002.

Clausula 16* - DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO:
O Administrador declara, sob as penas da lei, que nao esta impedido de exercer a 

administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou 

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, 

concussao, peculate, ou contra a economica popular, contra o sistema financeiro >■ 

nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes de consume, fe 

publica ou a propriedade. V
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NIRE 41208492058 

3a (Terceira) AItera$ao Contratual 
CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 17* - FORO:
Fica elelto o foro de Marialva - PR para o exerdcio e o cumprimento dos direitos e 

obriga<?6es resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam, e assinam o presente 

instrumento em uma unica via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a 

cumpri-lo em todos os seus termos.

Marialva - PR, 25 de Janeiro de 2017.

HONOR PARTICIPAQOES LTDA 

CNPJ: 07.942.175/0001-67
SERGIO ROMANO TREVISOL 

CPF: 184.387.179-34

\

n\i
RIDE PEREIRAALEXAN 

OAB-PR: 47.66|^

Testemunhas:
\

a<ujL.v- p

ELAINE MARIA M. S. FERREIRA 
CPF: 005.870.619-44

^VBIODUARTE MARCATO 
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TREVISA
ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

DECLARAgAO

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

A empresa TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 26.596.727/0003-39 , sediada na Av. Presidente Kennedy N° 8008, na cidade de 
Ponta Grossa estado do Parana. DECLARA que possui todos os requisites exigidos no Edital de 
Pregao n° 090/2017, objeto do Procedimento Licitatorio n° 148/2017, para a habilita^ao, quanto as 
conduces de qualifica^ao juridica, tecnica, economico-financeira e regularidade fiscal, 
DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigencia para 
habilitate constante do Edital ensejara aplicato de penalidades a declarante.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

. . i ^Vi)_/Y>rN ^ —- 0

Trevisa Mais Solugdes para Transportes Ltda
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Governo

f26.596.727/0003-39l
TREVISA MAIS

SOLUCte PARA TRANSPOHTto LTDA
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 8003 - SAIA (i2 

I COLONIA DONA LUIZA - CEP 84vK - : !) - 
L» PONTA GROSSA - PR

/

, 8008. Coionia Dona Luiza - fopa Grossa - Parana 
CEP 8404y540^one (42) 33311-4331

e^iida Presidente Kennedy



TREVISAcaminhOes

ANEXO IV

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

declara^Ao

A empresa TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF n° 26.596.727/0003-39, sediada em Av. Presidente Kennedy N° 8008, na cidade de Ponta 
Grossa estado do Parana, por intermedio de sen representante legal o Sr. SERGIO ROMANO 
TREVISOL, portador da Carteira de Identidade n° 945.765-8 SESP-PR e do CPF n° 184.387.179- 
34, DECLARA, sob as penas da Lei que:

• Que esta ciente e concorda com o disposto em Edital;

• Que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer 
de suas esferas;

• Que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informaQoes e conduces 
locais para o cumprimento das obriga96es objeto da licita9ao.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

’0. (yew
Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda 

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 

RG: 945.765-8 SESP-PR 
Cargo: Socio Administrador 

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 
CPF: 059.912.279-00 

RG: 9.856.974-0 
Cargo: Vendas A Governo

jAro

(26.596.727/0003-391

- SALA 02

^venida Presidente Kennedy, 8008. Pmita Grossa - ParanaColonia Dona Luiz;
CEP 8404^540 - Fone (42) 33311-4331



TREVISA
ANEXO VIII - DECLARACAO PARA HABILITAgAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

DECLARAgAO

Ref.: Pregao Presencial n° 090/2017

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 26.596.727/0003-39, por intermedio de seu representante legal o Sr. SERGIO ROMANO 
TREVISOL, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 945.765-8 e inscrito no CPF n° 
184.387.179-34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 26 de 
Julho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Novembro de 1999, que nao emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

S Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condii^ao de aprendiz (X)

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

Trevisa Mais Solu^oes para Transportes Ltda 
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Governo

r26.596.727/0003-39l
TREVISA MA'S

S0LUQ0ES PARA TRANSPORfES LTA
AV. PRESIDENT! KENNEDY, 8008 - SAL.''. 0?

I OOLONIA DONA LUIZA-CEP 84043-540 $ 
I__ PONTA GROSSA - PR __j

V
b/i ;nida Presidente Kennedy, 8008. Coldnia Dona Luiza- ta Grossa - Parana 

CEP 841/43^540 - $me (42) 33311-4331



TREVISA
ANEXO VII - DECLARAgAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE

HABILITAgAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAgOES

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 26.596.727/0003- 
39, sediada na Av. Presidente Kennedy N° 8008, na cidade de Ponta Grossa estado do Parana, neste 
ato representado por seu socio administrador o Sr. Sergio Romano Trevisol, divorciado, empresario, 
portador da Cedula de Identidade R.G. n° 945.765-8, inscrito no CPF/MF sob n° 184.387.179-34, 
residente e domiciliado na Av. Gastao Vidigal 2517, Condominio Parthenon na cidade de Maringa 
estado do Parana, Cep: 87.053-310, DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitate no certame licitatorio, modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias supervenientes.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

CiCLLCVv-t AJL-oXiLvvo
Trevisa Mais Solutes para Transportes Ltda 

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 

RG: 945.765-8 SESP-PR 
Cargo: Socio Administrador 

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 
CPF: 059.912.279-00 

RG: 9.856.974-0 
Cargo: Vendas A Governo

I"26.596.727/0003-39"!
TREVISA MA'S

SOLUGOES PARA TRANSPORTS LF A
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 6C03 - SALA 02 

I COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043 •S'tO ? 
I PONTA GROSSA - PR ___|
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dA Tcnida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona Luiza —/Pdlwa Grossa - Parana
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TREVISA
ANEXO IX - DECLARACAO DE ELABORA^AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

SERGIO ROMANO TREVISOL divorciado, empresario, portador da Cedula de Identidade 
R.G. n° 945.765-8, inscrito no CPF/MF sob n° 184.387.179-34, residente e domiciliado na Av. 
Gastao Vidigal 2517, Condommio Parthenon na cidade de Maringa estado do Parana, Cep: 87.053- 
310,
TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ sob o N° 26.596.727/0003-39 com sede na Av. Presidente 
Kennedy N° 8008, Colonia Dona Luiza na cidade de Ponta Grossa estado do Parana doravante denominado 
Licitante, para fins do disposto no item VI, o, do Edital PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017, declara, sob 
as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteudo 
da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a inten^ao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio n° 
148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 
090/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 
090/2017 quanto a participar ou nao da referida licitagao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da 
abertura oficial das propostas; e

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

representante devidamente constitui'do dA TREVISA MA1S SOLUCOES PARAcomo

Ponta Grossa, 07 de novembro de 2017.

Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda 
Sergio Romano Treviso!

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Govemo

727/0Q03-39l
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CEP 84043-540

A\(eiiida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona prossa - Parana
(42)33311-4331-CEP 84043-
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TREVISACAMINHdES

MODELO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

DECLARAgAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu, , SERGIO ROMANO TREVISOL, carteira de identidade n° 945.765-8, expedida pela 
SESP-PR e CPF n° 184.387.179-34, Representante legal da Empresa TREVISA MAIS SOLUgOES 
PARA TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 26.596.727/0003-39, DECLARO, para 
todos os efeitos legais, assumindo todas as consequencias civis, penais e administrativas sobre 
eventual falsidade do que for declarado que, NAO, sou conjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade ate o terceiro grau, de qualquer componente da Comissao de 
Licita^ao, seja da Pregoeira e/ou servidor da equipe de apoio. Por ser essa a expressao da verdade, 
firmo a presente.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda 
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Governo r26.596.727/0003-351i

TREVISA MAIS
SOLUTES PARA TRANSPORTES LTDA
AV. PRESIDENT' KENNEDY, 8008 - SALA 02 

1 COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043-540 | 
PONTA GROSSA - PR ___1

/

iip (prossa - Parana 
CEP 84043-540 - Fone (42) 33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona za



TREVISA
ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

EMPRESA: TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTES LTDA
CNPJ/MF: 26.596.727/0003-39
ENDEREgO: AV. PRESIDENTE KENNEDY N° 8008
CIDADE: PONTA GROSSA ESTADO: PARANA CEP:84.043-540
E-MAIL: daiane@.ellencoiveco.com.br
FONE: (42) 3311 4331

OBJETO: AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAP ACID ADE DE 12M3. TRUCADO TRA^ADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, 
MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. Obtivemos, nesta data, copia do instrumento 
convocatorio da licita9ao supramencionada devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal 
8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e concordo com as condi9oes mencionadas no referido Edital e 
anexos.

Visando a comunicaipao futura entre esta entidade e a sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo ao Setor de Licita9ao por meio de fax 
(42) 3657-1222 ou ser entregue diretamente ao Departamento de Licita96es desta Prefeitura 
Municipal.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal a responsabilidade de comunica9ao 
de eventuais esclarecimentos e retifica9oes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de 
quaisquer informa95es adicionais, nao cabendo posteriormente qualquer reclama9ao.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda 
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Governo

^26.596.727/0003- anmarnn

39
, TREVISA MA'S
SOLUTES PARA TRANSPOR T LTDA

AV. PRESIDENT;. KENNEDY, 8008 - SAIA 02
I COLONIA DONA LUIZA - CEP 8404' 
L_ PONTA GROSSA - PR

njtaXirossa - Parana 
oik‘i(42) 33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona fctrizas
CEP 84043-54i



TREVISA
ANEXO XI - TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - PROPOSTA DE PREgOS

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

O representante da empresa TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.596.727/0003-39, situada no endere90 Av. Presidente Kennedy N° 
8008, na cidade de Ponta Grossa estado do Parana, Sr. SERGIO ROMANO TREVISOL, com 
plenos poderes para decidir sobre assuntos relatives ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob 
as penas impostas pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposi9oes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Julho de 1993, 
com alteraqoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao pretende 
recorrer da decisao da Comissao de Licita9ao que julgou as propostas de pre90S dos proponentes 
credenciados no presente procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao direito de 
recurso e ao prazo respective, e concordando em consequencia, com o curso do procedimento 
licitatorio, passando assim a fase de abertura dos envelopes de documentos dos respectivos 
proponentes.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

4-IVCW-I 5wvg;
Trevisa Mais Solu9oes para Transportes Ltda 

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 ^26.596.727/0003-391RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00 
RG: 9.856.974-0 

Cargo: Vendas A Govemo

TREVISA MAIS
SOLUTES PARA TRANSPORTES LTDA
AV. PRESIDENTL KENNEDY, 8008 - SAW 02 

COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043-540 r 
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CEP 84flte^40 W F(M> (42) 33311-4331
Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona Ljrfiza
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TREVISA12220213^
ANEXO XII -TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - DOCUMENTACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

O representante da empresa TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.596.727/0003-39, situada no endere90. Av. Presidente Kennedy 
N° 8008, na cidade de Ponta Grossa estado do Parana, Sr. SERGIO ROMANO TREVISOL, com 
plenos poderes para decidir sobre assuntos relatives ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob 
as penas impostas pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposi9oes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Julho de 1993, 
com altera9oes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao pretende 
recorrer da decisao da Comissao de Licita9ao que julgou os documentos de licita9ao no presente 
procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo 
respectivo, e concordando em consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, passando 
assim a fase de lavratura da respectiva ata.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

1 ,o
Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda 

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34

RG: 945.765-8 SESP-PR 
Cargo: Socio Administrador 

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 
CPF: 059.912.279-00 

RG: 9.856.974-0 
Cargo: Vendas A Governo

TREVISA MAS$
SOLUTES PARA TRANSPORTS LTDA
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 8008 - SALA 02 

I COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043-540 8 
I PONTA GROSSA - PR _ i1

.Ponta Grossa - Parana 
^Fone (42) 33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008, Colonia IJottigLul^
CEP 8404^5-



18/11/2017 Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Jun'dica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizagao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
26.596.727/0003-39
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/01/2017

NOME EMPRESARIAL
TREVISA NIAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)********

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos

C0DIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
45.11- 1-02 - Com6rcio a varejo de autom6veis, camionetas e utilitarios usados
45.12- 9-02 - Comercio sob consignagao de veiculos automotores
45.20- 0-01 - Servigos de manutengao e reparagao mecanica de veiculos automotores
45.20- 0-02 - Servigos de lanternagem ou funilaria e pintura de veiculos automotores
45.20- 0-03 - Servigos de manutengao e reparagao el4trica de veiculos automotores
45.20- 0-04 - Servigos de alinhamento e balanceamento de veiculos automotores
45.20- 0-05 - Servigos de lavagem, lubrificagao e polimento de veiculos automotores
45.20- 0-06 - Servigos de borracharia para veiculos automotores
45.20- 0-07 - Servigos de instalagao, manutengao e reparagao de acessdrios para veiculos automotores
45.30- 7-03 - Comercio a varejo de pegas e acessorios novos para veiculos automotores
49.30- 2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional
64.99-9-99 - Outras atividades de servigos financeiros nao especificadas anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediagao e agenciamento de servigos e negocios em geral, exceto imobiliarios 
77.11-0-00 - Locagao de automdveis sem condutor
77.19-5-99 - Locagao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor

CCDIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

nOmero
8008

COMPLEMENTO
SALA 02

LOGRADOURO
AV PRESIDENTE KENNEDY

MUNICiPIO
PONTA GROSSA

BAIRRO/DISTRITO
COLONIA DONA LUIZA

CEP
84.043-540

ENDEREQO ELETRCNICO
ELAINE@ELLENCOIVECO.COM. BR

TELEFONE
(44) 3125-2044 / (44) 9931-9467

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
25/01/2017

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL ********SITUAQAO ESPECIAL
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F-600 COMIzRCIO DE VEfCULOS LTDA 

CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 
NIRE 41208492058 

3a (Terceira) Atteragao Contratual 
CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

1) SERGIO ROMANO TREVISOL, brasileiro, divorciado, natural de Concordia-SC, 

nascido em 08/03/1951, empresario, inscrito no CPF/MF sob n° 184.387.179-34, 

portador da carteira de identidade RG n8 945.765-8, expedida em 19/08/2011, 

SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Gastao Vidigal, n° 2.517, Casa 12 - 

Condominio Parthenon, Maringa-PR, CEP: 87.053-310.

2) HONOR PARTICIPAgOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n8 

07.942.175/0001-67, NIRE 42203756465, com sede e foro a Rua Das 

Amendoeiras, nQ 180, Sala 02, Bairro Palmas, Governador Celso Ramos-SC, 

CEP: 88.190-000, neste ato representada pelo Administrador o Sr. Cristiano Mair 

Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial de bens, natural 

de Sao Paulo-SP, nascido em 04/03/1976, empresario, inscrito no CPF/MF sob 

n° 263.707.398-55, portador da carteira de identidade RG n9 2.997.275, 

expedida em 13/10/1989, SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida 

Oiapoque, ne 65, Apto 2503-N, Bairro Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06.454-065.

Unices socios componentes da sociedade empresaria limitada que gira sob o nome de 

F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA, com sede na Rodovia BR 376, Km 188, 
Lote A-10, S/N®, Sala 2, Gleba Ribeirao Sarandi, Marialva-PR, CEP 86.990-000,
inscrita no CNPJ/MF sob nB 26.596.727/0001-77, registrada na Junta Comercial do 

Parana sob nB 41208492058 em 24/11/2016; RESOLVEM alterar o contrato social 

mediante as condigoes estabelecidas nas clausulas seguintes:

Clausula 1e - DA ALTERA£AO DO NOME EMPRESARIAL: Resolvem os socios ^ 

componentes da sociedade limitada neste ato alterar o nome empresarial para p

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTE LTDA.

Folha 1 de 10

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2017 10:05 SOB N° 
PROTOCOLO: 170434885 DE 30/01/2017. CODIGO DE Ji 
11700370940. NIRE: 41208492058. ( 
TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTE LTDA

434885.

X.
JUNTA COMEROAL 

DO PARANA Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 31/01/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagSo de sua
Informando seus respectivos codigos de verificagao

http://www.empresafacil.pr.gov.br


F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
39 (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 2B - DO OBJETO SOCIAL: Fica alterado o objeto social da sociedade para

Comercio de Vei'culos Automotores Novos e Usados, Comercio de Pe$as, 
Equipamentos e Acessorios para Veiculos Automotores, Presta^ao de Servipos 

para Veiculos Automotores, Assistencia Tecnica, Transporte Rodovidrio de Carga, 
exceto Produtos Perigosos e Mudan?as, Intermunicipal, Interestadual e 

Intemacional. (Art.997, II, CC/2002).

Clausula 3» - DA CONSOLIDAQAO DO CONTRATO: Em virtude das modifica^oes 

havidas, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolldar o Contrato 

Social com base na Lei 10.406/2002, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as 

clausulas e condigoes contidas no contrato primitivo que, passa a ter a seguinte 

redagao:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTE LTDA 
CNPJ/MF: 26.596.727/0001-77 

NIRE: 41208492058

1) SERGIO ROMANO TREVISOL, brasileiro, divorciado, natural de Concordia-SC, 
nascido em 08/03/1951, empres&rio, inscrito no CPF/MF sob n8 184.387.179-34, 

portador da carteira de identidade RG n8 945.765-8, expedida em 19/08/2011, 

SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Gastao Vidigal, n8 2.517, Casa 12 - 

Condominio Parthenon, Maringa-PR, CEP: 87.053-310.

2) HONOR PARTICIPAQOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

07.942.175/0001-67, NIRE 42203756465, com sede © foro a Rua Das
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3* (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Amendoeiras, n2 180, Sala 02, Bairro Palmas, Governador Celso Ramos-SC, 

CEP: 88.190-000, neste ato representada pelo Administrador o Sr. Cristiano Mair

Bonassi, brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial de bens, natural 
de Sao Paulo-SP, nascido em 04/03/1976, empres&rio, inscrito no CPF/MF sob 

n® 263.707.398-55, portador da carteira de identidade RG n® 2.997.275, 

expedida em 13/10/1989, SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida 

Oiapoque, n° 65, Apto 2503-N, Bairro Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06.454-065.

Onicos sdcios componentes da sociedade empresaria iimitada que gira sob o nome de 

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTE LTDA, com sede e domicilio na 

Rodovia BR 376, Km 188, Lote A-10, S/Na, Sala 2, Gleba Ribeirao Sarandi, 
Marialva-PR, CEP 86.990-000, inscrita no CNPJ/MF sob nD 26.596.727/0001-77, 
registrada na Junta Comercial do Parana sob n®. 41208492058 em 24/11/2016; 
resolvem consolidar o contrato social mediante as condigoes estabelecidas nas 

clausulas seguintes:

Clausula I1- NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO:
A sociedade gira sob o nome empresarial de TREVISA MAIS SOLUQOES PARA 

TRANSPORTE LTDA e tern sede e domicilio na Rodovia BR 376, Km 188, Lote A-10, 
S/N2, Sala 2, Gleba Ribeirao Sarandi, Marialva-PR, CEP 86.990-000.

Clausula 2B - FIUAIS E OUTRAS DEPEND&NC1AS:
A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, no 

pals ou no exterior, mediante alteragao contratual assinada por todos os sdcios.

Par&grafo Unico: a sociedade mantem as seguintes filiais e seus respectivos objetos 

sociais:
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LIDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3a (Terceira) Alteragao Contratuai 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

1) Filial 01 (hum): localizada a Rua Rubens Sebastlao Marin, n2 1264, Sala 2, 
Parque Industrial, CEP 87.045-020, MaringS-PR, CNPJ/MF 26.596.727/0002- 
58, registrada na Junta Comercial do Parana sob n2 41901667696, em 

09/01/2017, cujo capital social destacado e de R$ 750.000,00 (Setecentos e 

cinquenta mil reals), com o objeto social de Com6rcio de Veiculos 

Automotores Novos e Usados, Comercio de Pegas, Equipamentos e 

Acessorios para Veiculos Automotores, Prestagao de Servigos para 

Veiculos Automotores, Assistencia Tecnica, Transporte Rodoviario de 

Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudangas, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (Art.997, II, CC/2002), que iniciou suas atividades 

em 16/01/2017, e seu prazo de duragao e indeterminado.

2) Filial 02 (dois): localizada a Avenida Presidente Kennedy, nB 8008, Sala 2, 
Bairro Colonia Dona Luiza, CEP 84.043-540, Ponta Grossa-PR, CNPJ/MF 

26.596.727/0003-39, registrada na Junta Comercial do Parana sob n2 

41901668757, em 25/01/2017 cujo capital social destacado 6 de R$ 750.000,00 

(Setecentos e cinquenta mil reals), com o objeto social de Comercio de 

Veiculos Automotores Novos e Usados, Comercio de Pegas, Equipamentos 

e Acessorios para Veiculos Automotores, Prestagao de Servigos para 

Veiculos Automotores, Assistencia Tecnica, Transporte Rodoviario de 

Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudangas, Intermunicipal, 
Interestadual e Internacional (Art.997, II, CC/2002), que iniciou suas atividades 

em 23/01/2017, e seu prazo de duragao e indeterminado.

Cl&usula 3® - OBJETO SOCIAL:
A sociedade tern por objeto o COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E 
USADOS, COMERCIO DE PEQAS, EQUIPAMENTOS E ACESS6RIOS PARA 

VEfCULOS AUTOMOTORES, PRESTAQAO DE SERVigOS PARA VEfCULOS/ i
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F-600 COMERCIO DE VEfCULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
31 (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

AUTOMOTORES, ASSIST£NCIA T^CNICA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANQAS, INTERMUNICIPAL, 

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (Art.997, II, CC/2002).

Clausula 4* - INlCIO DAS AHVIDADES E PRAZO DE DURAQAO DA SOCIEDADE:

A sociedade iniciou suas atividades em 19/12/2016 e seu prazo de duragao e 

indeterminado.

Clausula 5« - CAPITAL SOCIAL:
O capital social 6 de R$ 2.000.000,00 (Dois milhoes de reals), dividido em 2.000.000. 

(Dois milhoes) de quotas no valor de R$ 1,00 (Urn real) cada, subscritas e ja 

integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sdcios e distribuidas da seguinte 

forma:

Valor (R$)QuotasSocios (%)

Sergio Romano Trevisol 50 1.000.000 1.000.000,00

1.000.000,00Honor ParticipagSes Ltda. 50 1.000.000

2.000.000 2.000.000,00TOTAL 100.00

Clausula 6B - RESPONSABILIDADE DOS S6CI0S:

A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralizagSo do capital social, conforme disposto no 

Art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

55

Clausula 7' - CESSAO E TRANSFER^NCIA DE QUOTAS:
As quotas de capital sao indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento un&nime dos demais sdcios, a quern fica assegurado, 
em igualdade de condigoes e prego, o direito de preferencia para a sua aquisigao se
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3g (Terceira) Altera?ao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

postas a venda, formalizando, se reallzada a cessao delas, a alteragao contratual 
pertinente.

Paragraffo unico: O s6cio que pretender ceder ou transferir todas ou parte de suas 

quotas dever£ notificar por escrito os demais socios, discriminando a quantidade de 

quotas postas a venda, o prego, forma e prazo de pagamento, para que estes exergam 

ou renunciem ao direito de preferencia, que deverao fazer dentro de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da notificagao ou em prazo maior a criterio do socio alienante. 

Se todos os socios manifestarem seu direito de preferencia, a cessao das quotas se 

fara na proporgao das quotas que entao possufrem. Decorrido esse prazo sem que seja 

exercido o direito de preferencia, as quotas poderao ser livremente transferidas.

Clausula 8* - ADMINISTRAQAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:
A administragao da sociedade caber& ao socio SERGIO ROMANO TREVISOL, com os 

poderes e atribuigdes de gerir e administrar os negocios da sociedade; representa-la 

ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante orgaos publicos, instituigoes 

financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais 

atos necessaries & consecugao dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da 

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1a - £ vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 

ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem \ 

como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagao dos demais socios, s 

expressa em Ata de ReuniSo dos Sbcios, conforme dispbe a Lei 10.406/2002.
T

§ 28 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para perlodo determinado, devendo o instrumento de mandate 
especificar os atos e operagoes a serem praticados.

Folha 6 de 10

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2017 10:05 SOB N 
PROTOCOLO: 170434885 DE 30/01/2017. C6DIGO DE 
11700370940. NIRE: 41208492058.
TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTS LTDA

JUNTA COMEKCIAI 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAI 
CURITIBA, 31/01/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br A
A validade deste document©, se impresso, fica sujeito a comprovapao de sua autenticidade

Informando seus respectivos eddigos de verificagao

http://www.empresafacil.pr.gov.br


F-600 COMERCIO DE VEICULOS LIDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3fl (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 9* - RETIRADA DE PRO-LABORE:
Os socios poderao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro-labore”, 

observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

Clausula 10* - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAgOES FINANCEIRAS E 

PARTICIPAgAO DOS SbCIOS NOS RESULT ADOS:

Ao termino de cada exercfcio social, coincidente com o ano civil, o administrador 

prestara contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do 

inventario, do balango patrimonial e demais demonstragdes contabeis requeridas pela 

legislagao societaria, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, participando todos os socios dos lucres ou perdas apuradas, na mesma 

proporgao das quotas de capital que possuem na sociedade.

§ 1“ - A sociedade podera levantar balangos ou balancetes patrimoniais em perfodos 

inferiores ha urn ano, e o lucro apurado nessas demonstragdes intermediarias, podera 

ser distribuido mensalmente aos socios, a titulo de antecipagao de lucres, 

proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse caso sera observada a 

reposigao dos lucros quando a distribuigao afetar o capital social, conforme estabelece o 

Art. 1.059 da Lei n° 10.406/2002.

§ 2s - Os socios decidem, de acordo com o Cddigo Civil, facultar a distribuigao de lucros 

acumulados e Juros de Capital Proprio de forma desproporcional e diferenciada a 

participagao no capital social, consoante ao Art. 1.071 da Lei 10.406/2002, item IV, que 

sera aprovada em reuniao de socios. 1 -
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F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTD A 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3a (Terceira) Altera$ao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 11« - JULGAMENTO DAS CONTAS:
Nos quatro meses seguintes ao termino do exercfcio social, os socios deliberarao sobre 

as contas e designarao administradores quando for o caso.

Paragrafo unico - Ate 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniao, o balango 

patrimonial e o de resultado economico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 

respectivo recebimento, a disposigao dos socios que nao exergam a administragao.

Clausula 12* - FALECIMENTO OU INTERDIQAO DE SOCIO:
Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara suas atividades com 

os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse 

destes ou dos socios remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado 

com base na situagao patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em 

balango especialmente levantado.

Paragrafo unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relagao a seu socio.

U
Clausula 13s - EXCLUSAO DE SOCIO POR JUSTA CAUSA: t

Ressalvado o disposto no Art. 1.030 da Lei n? 10.406/2002, quando a maioria dos •' 

socios representam mais da metade do capital social, entender que urn ou mais socios 

estao pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegavel > ' 

gravidade, podera exclui-los da sociedade, por justa causa, mediante alteragao do 

contrato social.

f
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F-600 com£rcio de ve(culos ltda

CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 
NIRE 41208492058

3a (Terceira) Alteragao Contratual 
CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

§ 1® - A exclusao somente podera ser determinada em reuniao especialmente 

convocada para esse fim, com a presenga de todos os socios, ciente, o acusado em 

tempo habil para permitir seu comparecimento e o exercicio do direito de defesa.

§ 22 - Efetuado o registro da alteragao contratual, o valor dos haveres do socio exclui'do 

sera apurado e liquidado da forma prevista na clausula decima segunda deste contrato.

Clausula 14* - DIREITO DE RECESSO:
Em caso de modificagao do contrato, fusao da sociedade, incorporagao de outra, ou 

dela por outra ou transformagao, se nao houver o consentimento de todos os socios, o 

dissidente da decisao majoritaria podera retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias 

subsequentes a deliberagao, aplicando-se nesse caso, o disposto no Art. 1.031 da Lei 

n® 10.406/2002.

Clausula 15* - CASOS OMISSOS:
Os casos omissos deste contrato serao resolvidos pela aplicagao dos dispositivos legais 

que regem este tipo societario e, supletivamente, pelas normas da sociedade anonima 

(Lei n® 6.404/76), conforms faculta o § unico do Art. 1.053 da Lei n® 10.406/2002.

Clausula 16* - DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO:
O Administrador declara, sob as penas da lei, que nao esta impedido de exercer a 

administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou 

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 

acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, 

concussao, peculate, ou contra a economica popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagoes de consumo, fe 

publica ou a propriedade.
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CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2017 10:05 SOB tT 2( 
PROTOCOLO: 170434885 DE 30/01/2017. CODIGO DE|VER: 
11700370940. NIRE: 41208492058.
TREVISA MAIS SOLOQOES PARA TRANSPORTE LTDA

JUNTA COMERClAl 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 31/01/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticida<
Informando seus respectivos codigos de verificagao

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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F-600 COMERCIO DE VEfeULOS LIDA 
CNPJ/MF 26.596.727/0001-77 

NIRE 41208492058 
3a (Terceira) Alteragao Contratual 

CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula 17a-FORO:
Fica eleito o foro de Marialva - PR para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 

obrigagoes resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam, e assinam o presente 

instrumento em uma unica via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a 

cumpri-lo em todos os seus termos.

Marialva - PR, 25 de Janeiro de 2017.

HONOR PARTICIPAQOES LIDA 

CNPJ: 07.942.175/0001-67
SERGIO ROMANO TREVISOL 

CPF: 184.387.179-34

\
\

\-
ALEXANI 
OAB-PR: 47,66| '

iRIDE PEREIRA

Testemunhas:

/
iX

ELAINE MARIA M. S. FERREIRA 
CPF: 005.870.619-44
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TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTS LTDA /
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JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 31/01/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticida<
Informando seus respectivos codigos de verificagSo
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JUNTA COMERCtAL 

DO PARANA Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 31/01/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impress©, fica sujeito a con^rovagao de sua autenticidade
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANA 
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimar§es da Cunha, 590 - Oficinas 

PONTA GROSSA/PR - 84035310

TITULAR
ROSANA WAGNER 

JURAMENTADOS 
RICARDO WAGNER NETO 

NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidao Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

HI de distribuiqao de Agoes de FAL£NCIA, CONCORDATA, RECUPERAQAO JUDI- 
M/j CIAL e HOMOLOGAQAO DE RECUPERAQAO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda 
if neste cartorio, verifiquei NAO COMSTAR nenhum registro em andamento contra:

A TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA
CNPJ 26.596.727/0003-39, no penodo compreendido entre a presente data e os ulti-
mos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 05 de Outubro de 2017, 17:38:08

\

. Es.Bdo do P.ana

yO DR-ROSANA WAGNER
NArtAUA^WAGNEREMlUO

R'OARDOWAJNERNRTO

I
1 I

'P.

ft,
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VAUDA EM TODO TERRIT0RIO NACIONAL. QUALOUER ADULTERAgAO OU RASl IN/ALIDA ESTE DOCUMENTO



PARANARKHttESTMXttL Sty&.ninr.v bpabo

Comprovante de Inscrigao Cadastral - CICAD

Inicio das Atividades 
01/2017

lnscri$ao CNPJ 
26.596.727/0003-39

Inscri^ao no CAD/ICMS 
90741060-96

jH Empresa / EstabelecimentOv
Nome Empresarial TREVISA MA1S SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA

Titulo do Estabelecimento
Endereco do Estabelecimento AV PRESIDENTE KENNEDY, 8008, SALA 02 - COLONIA DONA LUIZA - CEP 

84043-540
FONE: (44) 3125-2044 - FAX: (44) 3125-2000 

Municipio de Instalagao PONTA GROSSA - PR, DESDE 01/2017

Qualificagdo
Situate Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2017 

Natureza Juridica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 
Atividade Economica Principal do 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E 

Estabelecimento UTILITARIOS NOVOS

4511- 1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
UTIUTARIOS USADOS

4512- 9/02 - COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 
Atividade(s) Econemica(s) 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA

VEICULOS AUTOMOTORES
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS

PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL

KSiiii

Secundaria(s) do Estabelecimento

■ • ■ ■■■■

Quadro Societ6rio
Nome Complete / Nome Empresarial

184.387.179-34 SERGIO ROMANO TREVISOL 
CNPJ 07.942.175/0001-67 HONOR PARTICIPACOES LTDA 
CPF 263.707.398-55 CRISTIANO MAIR BONASSI

ipyp > m iipi i
Qualificagao

SbClO-ADMINISTRADOR
SOCIO

ADMINISTRADOR

/ Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado

CAD/ICMS N° 90741060-96

Este CICAD tem validade at6 18/12/2017.

Emitido Setronlcamente via Internet
18/11/2017 10:39:39

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderao ser confirmados via 
Internet www.fazetida.or.aov.br

/

http://www.fazetida.or.aov.br
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA 
CNPJ: 26.596.727/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que 
n§o constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributerios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripoes em Dfvida Ativa da UniSo junto a Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os 6rg3os e fundos publicos da administrapao direta a ele vinculados. Refere-se a situapSo do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do par£grafo unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitapSo desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderepos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 10:03:00 do dj9 13/10/2017 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 11/04/2018. /
Cbdigo de controle da certidSo: 57D0.2788.04BE.28F2 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 19/10/2017

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.pgfn.fazenda.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado
PARANA
GOVERNO DO ESTADO 

Secretano da Fazenda

Certidao Negativa
de Debitos Tributaries e de Dlvida Ativa Estadual

N°017128632-93

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 26.596.727/0003-39 
Nome: TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA

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 descymprimento de obrigagoes tributarias acessorias.

Valida ate 24/02/2018 - Fornecimento Gratuito

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

PAgina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (27/10/2017 16:51:02)

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


Jfi PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
CADASTRO UNICO DA DI VIDA ATI VA MUNICIPALi

Certidao Negativa de Debitos

IDENTIFICACAO CONTRIBUINTE Certidao N°: 93856/2017
C6digo de Autentica9ao: 689633407403734

CGCM: 401672

CNPJ/CPF: 26.596.727/0003-39
Nome: F-600 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Endere9o/Numero: RUA RUA JAPIROCA, ^8008 
Bairro: COLONIA DONA LUIZA 
Complemento: SALA 02 
Munidpio: PONTA GROSSA : PR CEP:

Requerente: TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTES LTDA

Finalidade: LICITACAO

NIJMERO: /PROTOCOLO

SECRETAR1A MUNICIPAL DE GESTAO FINANCEIRA

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que para o contribuinte 
global acima identificado, NAO CONSTAM DEBITOS em aberto referente aos 
cadastres imobiliarios e mobiliarios.

Ressalvado o direito de a Fazenda Piiblica Municipal inscrever e cobrar 
debitos ainda nao registrados ou que venham a ser apurados.

PONTA GROSSA, 08 de novembro de 2017

para verificar sua AUTENTICIDADE utilize 
CERTIDAO NEGATIVA. clique (

Aten^ao: Esta Certidao foi emitida via internet 
informado acima. Acesse wu-Av.pontagrossa.pr.gov.br,
(CERTIDOES) e posterior selecionando a op<;ao (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

ESTE DOCUMENTO TEM A VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSAO.
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VOITAR

C/If \ A
CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscricao: 26596727/0003-39
Razao SociahTREViSA mais solucoes para transporte ltda
Endere^o: AV PRESIDENTS KENNEDY 8008 SALA 02 / COLONIA DONA 

LUIZA / PONTA GROSSA / PR / 84043-540

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - 
FGTS.

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

Validade: 02/11/2017 a 01/12/2017

Certificagao Numero: 2017110208375983987589

Informagao obtida em 08/11/2017, as 17:45:38.

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

0
/I

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPes... 08/11/2017

http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPes


Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 26.596.727/0003-39

Certidao n°: 139845152/2017 
Expedigao: 08/11/2017, as 17:49:04
Validade: 06/05/2018 ^ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que TREVISA MAIS SOLUCOES PARA TRANSPORTS LTDA
(matriz E filiais), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

26.596.727/0003-39, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA£AO 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 ,‘b Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

/

/

... I//Duvidas e suyestoes: end;. Sts .. tub br

http://www.tst.jus.br


TREVISA
ANEXO VII - DECLARAgAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE

HABILITAgAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES 

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTD A, CNPJ n° 26.596.727/0003- 
39, sediada na Av. Presidente Kennedy N° 8008, na cidade de Ponta Grossa estado do Parana, neste 
ato representado por sen socio administrador o Sr. Sergio Romano Trevisol, divorciado, empresario, 
portador da Cedula de Identidade R.G. n° 945.765-8, inscrito no CPF/MF sob n° 184.387.179-34, 
residente e domiciliado na Av. Gastao Vidigal 2517, Condominio Parthenon na cidade de Maringa 
estado do Parana, Cep: 87.053-310, DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilita9ao no certame licitatorio, modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias supervenientes.

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

<LX/vvfN
Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 

RG: 945.765-8 SESP-PR 
Cargo: Socio Administrador 

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 
CPF: 059.912.279-00

TREVISA MAIS
SOWQfcS PARA TRANSPORTES LTDA

AV. PRESIDENT!: KENNEDY, 8008 - SALA 02 
I COLONIA DONA LUIZA - CEP 8404T-540 I 
L— PONTA GROSSA - PR _ j

RG: 9.856.974-0 
Cargo: Vendas A Governo

ina Grossa - Parana 
one (42)33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona LuizaHP<
CEP 84043-540 /



TREVISAcaminhOes

ANEXO VIII - DECLARACAO PARA HABILITAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

DECLARAgAO

Ref.: Pregao Presencial n° 090/2017

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 26.596.727/0003-39, por intermedio de seu representante legal o Sr. SERGIO ROMANO 
TREVISOL, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 945.765-8 e inscrito no CPF n° 
184.387.179-34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 26 de 
Julho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Novembro de 1999, que nao emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

S Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz (X)

Ponta Grossa, 22 de novembro de 2017.

Trevisa Mais Solugoes para Transportes Ltda
t . S-vO.

Sergio Romano Trevisol 
CPF: 184.387.179-34 

RG: 945.765-8 SESP-PR 
Cargo: Socio Administrador 

P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 
CPF: 059.912.279-00 

RG: 9.856.974-0 
Cargo: Vendas A Govemo

176.596727/0003-391
TREVISA MASS

SOLUQOES PARA TRANSPORTES LTDA
AV. PRESIDENT £ KENNEDY, 8008 - SAIA 02 

I COLONIA DONA LUIZA - CEP 84043-540 fl 
I PONTA GROSSA - PR _J

/

/
/

Tout a Grossa - Parana 
-Fone (42) 33311-4331

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Coionia Dona Luizi
CEP 84043-5



TREVISA
ANEXO IX - DECLARACAO DE ELABORAgAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

SERGIO ROMANO TREVISOL divorciado, empresario, portador da Cedula de Identidade 
R.G. n° 945.765-8, inscrito no CPF/MF sob n° 184.387.179-34, residente e domiciliado na Av. 
Gastao Vidigal 2517, Condommio Parthenon na cidade de Maringa estado do Parana, Cep: 87.053- 
310,
TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ sob o N° 26.596.727/0003-39 com sede na Av. Presidente 
Kennedy N° 8008, Colonia Dona Luiza na cidade de Ponta Grossa estado do Parana doravante denominado 
Licitante, para fins do disposto no item VI, o, do Edital PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017, declara, sob 
as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteudo 
da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a inten^ao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio n° 
148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 
090/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 
090/2017 quanto a participar ou nao da referida licita9ao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 antes da adjudicate do objeto da referida licitato;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n° 148/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da 
abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declarafao e que detem plenos poderes e 
informa9oes para firma- la.

representante devidamente constitufdo dA TREVISA MAIS SOLUgOES PARAcomo

Ponta Grossa, 07 de novembro de 2017.

frevisa Mais So'lugoes para Transportes Ltda
Sergio Romano Trevisol 

CPF: 184.387.179-34 
RG: 945.765-8 SESP-PR 

Cargo: Socio Administrador 
P/P: Daiane Cristina Rodrigues Gomes 

CPF: 059.912.279-00

[26,59/727/0003-39! 

TREVISA MAIS
S01UQ&S PARA TRANSPORi ES IT DA

-SALA02

I pONTA GROSSA - PR —RG: 9.856.974-0 
Cargo: Vendas A Governo

Avenida Presidente Kennedy, 8008. Colonia Dona Luiza - Ponta Grossa - Parana
CEP 84043-540 - Fone (42) 33311 -4331
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAQAO DIGITAL - Sped Versao: 4.0,4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAQAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAQAO DO TITULAR DA ESCRITURAQAO
CNPJ
26 596.727/0001-77

NIRE
41208492058

NOME EMPRESARIAL
Trevisa Mais Solu$5es para Transports Ltda

IDENTIFICAQAO DA ESCRITURAQAO
PERiODO DA ESCRITURAQAO

_____24/11 /2016a3J/12/2016
NUMERO DO LIVRO

FORMA DA ESCRITURAQAO CONTABIL
LMoDldrio____ ________________________________ .
NATUREZA DO LIVRO
Livro Dlario________________________________________________
IDENTIFICAQAO DO ARQUIVO (HASH)

:F7.D0.58.B5 5B.13 64.B7.94.DE 83.4C.B5.A2.6A,D2:16 0B;E5,EA............

1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
N° SERIE DO 
CERTIFICADO

RESPONSAVEL
LEGALQUALIFICAQAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ VALIDADENOME

FAB 10 DUARTE 603115752752204877
MARCATO:6739Q382953 

TREVISA MAIS 
SOLUCOESPARA 410438336205623047 

TRANSPORTE LTDA:
26596727000177

08/06/2016 a 
08/06/2019 NSoContador 67390382953 3

01/02/2017 a 
01/02/2018Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 265S6727000177 Sim5

NUMERO DO RECIBO:
F7.D0.58.B5.5B.13.64.B7.94.DE.83.4C.

B5.A2.6A.D2.16.0B.E5.EA-7

EscrituragSo recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2017 as 16:57:52

D0.86.E3.48.83.25.4A.39
44.22.55.81.AC.78.5F.EA

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refers este recibo. A comprovagfio da autentica$fio da-se poreste recibo. Esta autenticapao 
dispensa a autentica^o de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto n° 1,800/1996. com a alterapSo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8 934/1994 com a atteragSo da 
Lei Complementar n0 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Trevisa Mais Solutes para Transporte Ltda 

Periodo da Escritura<?ao: 24/11/2016 a 31/12/2016 
Numero de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 26.596.727/0001-77

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial Trevisa Mais Solu?6es para Transporte Ltda

NIRE 41208492058

CNPJ 25.596.727/0001-77

Numero de Ordem i

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio MARIALVA

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos
Data de arquivamento do ato de 
convers§o de sociedade simples em 
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2010

24/11/2016

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 372

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial Trevisa Mais Solu?6es para Transporte Ltda

Natureza do Livro Livro Diario

Numero de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 372

Data de inicio 24/11/2016

Data de termino 31/12/2016

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturapao Digital - Sped 

VersSo 4.0.4 do Visualizador P£gina 1 de 1
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BALANQO PATRIMONIAL

Trevisa Mais Solutes para Transport© ltda 

Periodo da Escritura<?§o: 24/11/2016 a 31/12/2016 
Numero de Ordem do Livro: 1 

Periodo Seiecionado: 24 de Novembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
Demonslragio da filial: Demonstragoes Contabeis

Entidade:
CNPJ: 26.596.727/0001-77

Saldo FinalDescripfio Saldo Inicial
RS o,oo RS 2.000.000.00ATIVO

RS 0,00 RS 2.000.000,00 
RS 2 000.000,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 0.00

RS 2 000.000,00 
R$ 2.000.000.00

RS 0.00 
RS (0.00) 
RS (0,00) 
RS (0,00) 
RS (0,00)

OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO

PASSIVO

RS 2.000.000,00PATRIMONIO LIQUIDO

CAPlTAIS PROPRIOS RS 2,000.000.00

RS 2 000.000.00CAPITAL SOCIAL

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de EscriturapSo Digital - Sped 

Versao 4.0.4 do Visualizador Pagina 1 de 1



DEMONSTRAgAO DE RESULTADO DO EXERC1CIO

Entidade: Trevisa Mais Solugfies para Transporte Ltda 

Periodo da Escritura^o: 24/11/2016 a 31/12/2016 

Numero de Ordem do Livro: 1

CNPJ: 26.596.727/0001-77

Periodo Selecionado: 24 de Novembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstra$So da filial: Demonstra$6es Contabeis

DescrifSo
RESULTADO LiQUIDO DO EXERCICIO 
RECEITA OPERACIONAL 

RECEITA BRUTA

Valor da ultima DRE Valor
RS 0,00 
RS 0,00 
R$ 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
R$ 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00

RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
R$ 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0 00 
RS 0.00 
R$ 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0,00 
RS 0.00
RS 0 00 
RS 0.00 
RS 0,00 
R$ 0,00 
RS 0,00

RECEITA BRUTA VEICULOS NOVOS 
RECEITA BRUTA DE VEICULOS SEMINOVOS 
RECEITA BRUTA DE PECAS E ACESSORIOS 
RECEITA BRUTA DE MAO DE OBRA 

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

DEDUCOES DA RECEITA DE VEICULOS NOVOS 
DEDUCOES DA RECEITA VEICULOS SEMINOVOS 
DEDUCOES DA RECEITA PECAS E ACESSORIOS 
DEDUCOES DA RECEITA MAO DE OBRA

DEVOLUCOES DE VENDAS

CUSTO DE MERCADORIAS E SERVICOS 
CUSTO DAS MERCADORIAS VENOIDAS 

CUSTO DE VEICULOS NOVOS 
CUSTO DE VEICULOS SEMINOVOS 
CUSTO DE PECAS E ACESSORIOS 

CUSTO DA MAO DE OBRA 
CUSTO DA MAO DE OBRA 

DEVOLUCAO DE COMPRAS 
DEVOLUCAO DE COMPRA DE VEICULOS NOVOS 
DEVOLUCAO DE COMPRAS DE VEICS.SEMINOVOS 
DEVOLUCAO DE COMPRAS DE PECAS E ACESSOR. 

DESPESAS

DESPESAS COM VENDAS 
DESPESAS COM VENDAS NOVOS 
DESPESA COM VENDAS SEMINOVOS 
DESPESAS COM VENDAS PECAS E ACESSORIOS 
DESPESAS COM VENDAS SERVICOS 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAtS 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACION 

RESULTADO LIQUIDO NAO OPERACIONAL 
PROVISOES TRIBUTARIAS 

PROVISOES TRIBUTARIAS 
PROVISOES TRIBUTARIAS

RS 0,0C

RS 0,00

RS 0,00



TREVISA

DECLARACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

REF.: PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

SAO AS DEMONSTRATES COM BASE EM 31/10/2017: 

Tipo de Indice IndiceValores em R$
12.261.510,60Liquidez corrcntc (LC)

LC = AC/PC
1,239.941.752,44

12.546.087,92Liquidez geral (LG)
LG ( \C+ RLP) /(PC + LLP)

1,0511.972.195,90

13.848.717,17Solvencia Geral (SG)
SC = (AT)/ (PC+ELP)

1,1611.972.195,90

AC - Ativo Circulante . 
AT-Ativo Total; 
PC-Passivo Circulajuc.

RLP - Realiz&vel a Longo Prazo; 
ELP - Exigfvgi a Longo Prazo;

OHS: Os Indices deverito scr apresentados com 2 (duas) casns decimals, desprezando-sc as demais.

PONTA GROSSA-PR., 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

s.
' - K - •- ’ _ , ' ' ._________________

DAIANE CRISTINA RODRIGUES GOMES 
RG: 9.856 974-0 SSP-PR 

REPRESENTANTE LEGAL

- j

FABIO DUARTE MARCATO 
CRC PR: 039891/0-6 

CONTADOR

Prcfeftura Municipal de P

• v
)

Mariniga R Rubens Sebastian Mann, 126*1 CEPa70'l5\jgJ

CLr 114043-540 42 3311-4331 ,__ jPonta Grossa Av Presidente Kennedy. 6008 Sale 0
vvw.v trevisacamtnhoes .com. b'



r*. <::>?£• I . ... L. _ k VU.

Protocolo N°..............................

Em.SS.
^,axa,

*3

T' ::A£i$»NAl'i7f‘-\

trevTsa
Maringa

1 44 3261-9999
R. Rubens Sebastian Marin, 1264 
CEP 87045-020

Ponta Grossa
42 3311-4331
Av Presidente Kennedy, 8008 - Sala 02 
CEP 84043-540

www.trevlsacamlnhoes.com.br

l NVliLOPt B "DOCUMENTAC^AO DE HABILIl A^AO"

MUNICfPIO DE PALMITAL-PR 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 148/2017 

PREGAO PRESENCIAL No 090/2017

OBJE10: AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO I.QUIPADO COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 
12M3. TRUCADO TRAgADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOmETRO, MfNIMO ANO/MODELO 
2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL Df TRANSPORTES, 
CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENDA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 
FMPRESA LICITANTE: TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA

http://www.trevlsacamlnhoes.com.br


Municipio de Palmital - 2017
Mapa da Licitagao 

Pregao 90/2017

Paginal

Data homologagao:Data julgamento: 22/11/2017Data abertura: 22/11/2017

CNPJ 26 596.727/0003-39
Pra^> MarcaProduto UN Quantidade

Lote 001 - Lote 001

CAMINHAOZEROQUIlOMETROCAgAMBA UND 
TOTAL GFRAL DO FORNFCFDOR 
TOTAL GAN HO PFLO FORNFCFDOR

1.00 265.000,00 *001

265.000.00

/

CNPJ 26.596 727/0003-39 - TREVISA MAIS SOLUQ0ES PARA TRANSPORTES LTD A
- Frustrado IDES - Deserto EMP - te EME- ErrpateME

Emitidopor. Rcsangela Machado daSilva, naversao: 5517 z z 22/11/2017 09:32:11

7



Municipio de Palmital - 2017 
Classificagao por Fornecedor 

Pregao 90/2017

PSgina:1

Prego Unitirio Prego Total SelItem Produto/Servigo UN. Quantidade Status Marca

265.000,00Fornecedor: 3496-7 TREVISAMAIS SOLU?0ES PARATRANSPORTES LTDA 
Representante: 3498-3 MILTON VEIGAGARCIA 
Lote 001 - Lote 001

001 10712 caminhaozeroquilOmetrucaqambabasculantet UN

Status: ClassiflcadoCNPJ: 26.596.727/0003-39 Telefone:

265.000,00 
265.000,00 *265.000,001,00 Classificado

265.000,00VALOR TOTAL:

22/11/2017 09:32:29Emilido por: Rosangela Machado da Silva, naversao 551'z



MUNIGPIODE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

ATA DA SESSAO DA LICITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

OBJETO:AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 

12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 

2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, 

CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Aos vinte e dois dias de novembro de dois e dezessete, as nove horas, nesta cidade de Palmital, Estado 

do Parang, no edificio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Moisds Lupion n° 1001, Centro, na sala de 

Licitapoes, reuniram-se a Pregoeira NOEMI DE LIMA MOREIRA e a Equipe de Apoio, designadas 

conforme Portaria n° 186/2017, em 06/03/2017, publicada no JORNAL CORREIO DO CIDADAO, para 

recebimento dos documentos de credenciamento, de proposta de prepos e de habilitapao, da licitapSo em 

referencia. Pela Comissao foi constatado que o Edital de Licitapao - PREGAO PRESENCIAL N° 

090/2017, foi expedido em data de 01/11/2017, publicado no mural de licitapoes do TCE/PR no dia 

01/11/2017, publicado no Jornal Correio do Cidadao no dia 02/11/2017, no Dario Oficial do Estado, em 

06/11/2017, disponibilizado seu inteiro teor no site www.palmital.pr.qov.br. Aberta a sessao, a Pregoeira 

passou a explicar aos presentes a forma que ocorrera o procedimento que ora se inicia. Apos 

esclarecimentos, foi solicitado aos representantes dos licitantes presentes que entregassem a 

documentapao relativa ao credenciamento, cuja validade foi analisada pela Pregoeira e pela Equipe^de^ 
Apoio. (

Para o credenciamento fez-se presente a empresa:

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA-CNPJ-26.596.727/0003-39

Apos, foi solicitado aos licitantes credenciados que entregassem os envelopes contendo as Propostas de 

Prepos e os Documentos de Habilitapao os quais foram protocolados no Departamento de Protocolo 

dentro do prazo.A Foi procedida a abertura dos envelopes de propostas de prepos, e em ato continuo, foi.

•sta apresentada e verificou-se que os proponentes apresentaram suas propostas errVverificada a pro

ia Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmjlal - P 
f Fone Fax: (42) 3657-1222 / ^

\

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


MUNICIPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

conson^ncia com as exigencias editalicias. Os valores das propostas v^lidas foram anunciadas em voz 

alta a todos os presemes, resultado das propostas escritas apresentadas.

Foi concedida a palavra aos participantes do certame para manifestapao de intenpao de recurso na fase 

de analise das propostas, sobre o qual nao houve manifestapao.

Em seguida, a Pregoeira deu prosseguimento a sessao, iniciando a 1a fase de lances verbals, solicitando 

que as empresas classificadas, nos termos do edital, ofertassem valores em voz alta, a proposta inicial. 

Passamos a apurapao da regularidade da documentapao dos licitantes que ofertaram os menores prepos 

onde apresentaram a documentapao de habilitapao em conformidade com o Edital. Os participantes 

relacionados abaixo foram declarados habilitados e vencedores da presente licitapao, sendo eles:

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA- CNPJ-26.596.727/0003-39

Modelo Unidade Quan Prepo Prepo totalLote Item Produto/Servipo Marca
caminhAozero 
QUILOMETRO CAgAMBA 
BASCULANTE TRAgADO (6X4) 
CAMINHAO EQUIPADO COM 
CAgAMBA COM CAPACIDADE 
DE 12M3. TRUCADO 
TRAgADO 6X4, NOVO, (0) 
ZERO QUILOMETRO, MINIMO 
ANO/MODELO 2017/2017, 
PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA 
SECRETARY MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES, CONFORME 
ANEXO I - TERMO DE 
REFERENCE QUE FAZ PARTE 
INTEGRANT E DO EDITAL.

265.000,00FORD CARGO
2629-

UND 1,00 265.000,001 1

6X4

265.000,00TOTAL

Declarado os vencedores, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intenpao de / 
recorrer, e sera concedido prazo de tres dias uteis para apresentapao das razoes do recurso, ficando os /v 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazdes em igual numero de dias, que \ y 

comeparSo a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

Al ent3o, foi novamenie concedida a palavra aos participantes do certame para manifestapao da intenpSo 

de recurso, sof>re nao houve manifestapao. Declaramos encerrada a sessao. Estavam presentes no ato, a 

Pregoeira, os piembros da Equipe de Apoio e empresas participantes. Nada mais havendo a dei f\.foi

uajVloises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - 

Fone Fax: (42) 3657-1222 ^ L

VS



MUNICIPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

encerrada a sessao 6s 10:00 horas aos vinte e dois dias do mes de novembro de dois mil dezessete, cuja 

a ata foi lavrada por ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, pela Pregoeira, e vai assinada pelos Membros 

da Equips de Apoio, Pregoeira e demais presentes.

Sede da Prefeitura Municipal de Palmital - PR, 22/11/2017

rOREINOEMI

ROIO:

ANTONIO FERRAZ NETO

ROSILDA MARIA VARELA 
E DE APOIO

RIAS CORREIA DE MELO NETO 
EQUIPE DE APOie-- ,

T.

DILCElWREGINA MARTINS 
CONTROLADORA INTERNA

/
Empresa Participante:

NSPORTES LTDA - CNPJ-26.596.727/0003-39TREVISA MAIS SOLUQOES'

001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PRRua Moises

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

PARECER JURIDICO N° 559/2017-LIC (FINAL)

PROCEDIMENTO DE LICITAgAO N° 148/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETO: AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO 

EQUIPADO COM CAQAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 

TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 

QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 

2017/2017, PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE 

FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Ilustrissimo Sr. Secretario de Assessor de Planejamento do Municipio de 

Palmital, Estado do Parana, encaminhou Oficio n° 227/2017 para o Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal, objetivando a abertura de procedimento licitatorio para a
AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 

QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,

TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTECONFORME ANEXO I

INTEGRANTE DO EDITAL.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
-f



MUNICIPIO DE

PALMITAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82
O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito Municipal, atraves de 

Memorando n°148/2017 do Departamento Agricultura.

O Departamento de Contabilidade, em ato representado pelo 

contador responsavel, verificou a existencia de previsao de recursos 

orgamentarios para as despesas a serem realizadas com o objeto a ser adquirido.

Considerando o valor maximo, natureza do objeto e valor da 

despesa, esta Procuradoria opinou pela imprescindibilidade da abertura de 

procedimento licitatorio.

A Comissao de Licitagbes acatou a opiniao desta 

Procuradoria, instaurando procedimento licitatorio na modalidade, fazendo 

publicar aviso de licitagao no Orgao Oficial do Municipio, no sitio eletronico da 

Prefeitura Municipal de Palmital, sendo atendida a publicidade exigida pelo 

TCE/PR - www.tcenr.gov.br. Frise-se que da analise do caderno, depreende-se 

que foram respeitados todos os prazos Legais

Do que se verifica da ata da sessao tenrse que o

procedimento obedeceu todas as disposigoes legais, cumprindo com eficiencia 

(eficacia e legalidade) seu objetivo, que era a aquisigao dos materiais nas 

melhores condigoes de prego e qualidade.

Frise-se que o valor inicial foi baseado em medias de 

mercado na regiao de Palmital, ou seja, o Municipio obteve, com a realizagao da 

licitagao na modalidade Pregao Presencial, com objetivo de obter economicidade, 

o que demonstra a eficiencia do presente procedimento.

Com relagao ao procedimento, esta Procuradoria opina pela 

total regularidade da licitagao, tendo sido respeitadas todas as disposigoes legais,

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.tcenr.gov.br


MUNICIPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

pelo que somos FAVORAVEIS a homologagao e adjudicagao do objeto ao 

concorrente vencedor, opinando pela REGULARIDADE do feito.

Encaminhenrse os autos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
para que decida acerca da homologagao e adjudicagao do objeto deste certame.

/
E o parecer.

Submeta-se a apreciagao superior.

Palmital (PR), 22 de Novembro de 2017.

DANILO SCHREINER 

Procurador Geral do Municipio 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE

f P A L M I T A L
-V

'‘5. GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

ADJUDICACAO

ADJUDICO o Procedimento Licitatorio N° 148/2017, elaborado pela Modalidade de PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017 que tem por objeto AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO 
EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAgADO 6X4, 
NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I 
- TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.”, pela Proposta 
mais Vantajosa para o Municipio, "MENOR PREgO POR ITEM”, conforme especificado no 
Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificagao e Parecer Juridico, ADJUDICO os 
objetos aos licitantes:

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

26.596.727/0003-39.

ITEM: 001 - no valor de R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), sendo que o 

mesmo apresentou proposta condizente e valida ao objeto deste procedimento licitatorio. Cujos 

valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do procedimento licitatorio.

Tendo em vista que a empresa acima citada cotou a menor proposta e mais vantajosa ao 
municipio, cujos valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do 
procedimento licitatorio. Perfazendo assim urn total de R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e 
cinco mil reais).

Tendo em vista que a empresa acima citada cotou a menor proposta e mais vantajosa ao 
municipio, cujos valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do 
procedimento licitatorio. Perfazendo assim urn total de R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e 
cinco mil reais).

De-se a publicagao devida.

Municipio de Palmital-PR, 22 de Novembro de 2017.

NOEMI DE LIMA MOREIRA
re ra

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?AO

ADJUDICACAO Dspartamanto de Compras e Licitapoes

PREGAO presencial s- .w^cit 
PROCEDIMENTO LICITATGP-'C- M* -.148/2017

PREGAOADJUDICO o ProceC.nw.:; Gata^f.c N~ 143/2017 eaowaao pcA Mcoa/oaoe 
PRESENCIAL N‘ 090/2017 qu* -em poi 00,61: “AQUISICAO DE 01 (UM; CAMINHA0 
EQUIPADO COM C AC AM 3 A COM CAPACIDAOE DE I2M3 TRUCADO TRACADO 6X4 
NOVO. 10) ZERO QUIL0METR0. MINIM0 AN0.M0DEL0 2017/2017. PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORMS ANEXO I 
- TERM0 DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL." sela Prooosa

EXTRATO DE CONTRATO N“ 273/2017

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE PALMITAL-PR pesiOi ,j-ia>ca de duello publico, mscriio 
CNPJ’MF 500 o n* 75.530 025/0001-82. com sede admiosrM.va na Rua Moises Lupion n* 1001, 
Cent-: Es-.aao oo Parana, neste ato. represenlado pec --efeno Municipal VALDENEI DE 
SOUZA

CONTRATADO: empresa TREVISA MAIS SOLUC0ES PARA TRANSPORTES LTDA, pessoa 
(uridica ce direito pnvado com endereoo > Avenlda Prescerte Kennedy. n‘ 8008, Sala 02. CEP 
64 04 >54 Ponta Grossa - PR. inicma 
represaniaco por
penador do RG n” 9 856.974-OSSP/PR e inscrilo 
denominaca CONTRATAOA.

mais Vamajosa cars c Municipio, 'MENOR PREpO POR ITEM' ccnlomie espec-Ticaao no Ed.-iai 
e com Base na Ala de Juigamenio e Classificoq-Jo e Parecar Juridico, ADJUDICO cs co'e'os 
aos licilanles.

TREVISA MAJS SOLLKJOES PARA TRANSPORTES LTDA, mscriio no CNPJ/MF sob o n> 
26.596.72710003-39.

CNPJ/MF 5K -• 26.596.727/0003-39. nesie alo 
(tea) rapresemante Legal, Senhor • », Daiane Cristina Rodrigue Gomes, 

CPf/MF sob o n° 059.912.279-00

ITEM: 001 - no valor 0= RS 265,000,00 (Oujeiitos o Sessonta o Cinco Mil Roais)', sondo qua 0 
mesmo ap/esenfeiu preposta coriSzeme e valiaa ao objeio casle procedimento licnauSiio Cujos 
valores esiao compalive-s com os praxes 'efere'ic.a- intogiantes do proced,menlo licnatorio

OBJETO AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO EGOIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIOADE DE 12M3. TRUCADO TRACADO 6X4. NOVO, (0) ZERO QUILOmETRO, 
MiNIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO ! - TERMO DE REFERENCIA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

Tenoo em wsla sue a empresa acima cilada c-atou a menoi proposta 0 mais vanlajoss ao 
mumclp-c cujos .a.pies esiac corr.paiiveis can- cs piesos relerenoais mlegranies do 
proceslmentc icitaiono Peraaenac assrn-. an- toiai be RS 265.000,00 (Duzemos e sessonta o 
cinco mil reals)

De se a publicajao cev.aa
DATA DO CONTRATO: 23 de Novembro de 2017

Mtimctpo de Paur.-.a.-PR 22 de No.emorc na 2017

seja, 22 de Novembro oe 2313VIGENCIA: 12 (Doze) Mesas.

VALOR TOTAL: RS 265.000.00 (Duzontos e Sessonta e Cinco Mil Roais).

Mv^anwiAUt awi/UMk,

NOEMI DE LIMA MOREIRA 
»r*go*ira

FORC): Cornarca de Paimilal • PR

-’RtlLITURA MUNfGIVAl.

Santa Maria doOesteSanta Maria do Oeste
CNPJ: »S.6«4.544'»«1II-26CNPJ: yS.iM.SlJ'OOOI-H

FOMTARIA V 22’CO 17I'OUTARi.A V2!I.7U|7

C0NCECER AD1CI0N.AL DE 
FORM.AC.AQ ESPECTAUZADA PARA 
SERVITjOR PUBLICO.

L'ONCEDER ADICIOS’AL DE 
fORMACAO ESI’ECTALIZADA PARA 
SERVIDOR PUBLICO.

0 Ptefeilo do Municipio dc Santa .Maria do Oeste. Esiado do Parana. 
airiburfOcs legsis, e eonlbrme n i-'slatutn d,* servidor Piihlico, \rt.

O Prcfcito do Municipio de Santa Maris do Oeste, Esiado do Parana, 
no uso de suas atribuifOes legais, e conformc o Eaututo do servidor Publico, Art, 
126, Lei 004/2001,

dcno

126. Lei OW'200!.

RESOLVE: RESOLVE:

ART. I*. - CoBccdtr Adkionil dc Eormifio Eipeeisliaids psrs a 
icmdori ROSEN I APAREQDA DE OUVEIR-A, ponadora do RG ,V 8.3’9^SS-

0. urn pfirecnlusl dc 1SV. rcicrenic gnduapSo c Pos Graduayio spresemada no telor 
dc rceursos humanos.

ART. ]*. - Conccdcr Adicionsl dc Earmt(io Especializada para a 
- icrvMora SANDRA•APAREC1DA DA‘SlLVA.>5rttdoW do'RO'N’ 1610.51728,-' 

um porcenlual de 15% refereme gradua?Sn e Pni Qridua^Jo apresentuda uo setor do 
recursos humanos.

ART. 2’. Ejio Ponaria cr.tra cm vigor na data de sun publicaplo. ART. 1'. Esta Ponaria enlra em vigor na data de sua publica?6o.

Prcfciluru Municipul dc Santa Maria do Oeste, 13 de novembro de 2017, Prcfeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, 13 de novembro de 2017.
t



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
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GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGACAO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatorio N° 148/2017, elaborado pela Modalidade de PREGAO 
PRESENCIAL N° 090/2017 que tem por objeto "AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO 
EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAgADO 6X4, 
NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I 
- TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.”, pela Proposta 
mais Vantajosa para o Municipio, “MENOR PREgO POR ITEM”, conforme especificado no 
Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificagao e Parecer Jurldico, HOMOLOGO os 
objetos aos licitantes:

TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

26.596.727/0003-39.
ITEM: 001 - no valor de R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reals), sendo que o 

mesmo apresentou proposta condizente e valida ao objeto deste procedimento licitatorio. Cujos 

valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do procedimento licitatorio.

Tendo em vista que a empresa acima citada cotou a menor proposta e mais vantajosa ao 
municipio, cujos valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do 
procedimento licitatorio. Perfazendo assim urn total de R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e 
cinco mil reais).

De-se a publicagao devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Municipio de Palmital-PR, 23 de Novembro de 2017.

/

Z ,
LDENEI DE'SOUZA

Prefeito Municipal

[Escolha a data]
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w CNPj 75$80025/0EK»1-8Z

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 273/2017

CONTRATO PARA AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA 
COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 
QUIL0METRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A EMPRESA TREVISA MAIS 
SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA.

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito 
publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua 
Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP- 
PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, n°534, 
Centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a 
Empresa TREVISA MAIS SOLUQ0ES PARA TRANSPORTES LTDA, pessoa juridica de direito 
privado com enderego a Avenida Presidente Kennedy, n° 8008, Sala 02, CEP: 84.043-540,Ponta 
Grossa - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 26.596.727/0003-39, neste ato representado por seu 
(sua) representante Legal, Senhor (a) Daiane Cristina Rodrigue Gomes, portador do RG n° 
9.856.974-0SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 059.912.279-00 denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da 
licitagao, modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR ITEM, nos termos 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condigoes do 
Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017, pelos termos da proposta da CONTRATADA 
datada de 22/11/2017 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagoes 
e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO

O presente Contrato tern por objeto a AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM 
CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO 
QUILOMETRO, MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, com entrega unica, destinados ao 
atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Palmital - Parana, nas quantidades e 
especificagoes, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital Modalidade PREGAO

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

FomrFax:\(42) 3657-1222
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PRESENCIAL N° 090/2017 parte integrante deste, independente de transcripao, conforme 
segue:

|Marca [Modelo Unidade Prego totalItem [Produto/Servigo Quant. Prego
CAMINHAO ZERO QUILOMETRO 
CAQAMBA BASCULANTE 
TRAQADO (6X4) CAMINHAO 
EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. 
TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO. 
(0) ZERO QUILOMETRO, MlNIMO 
ANO/MODELO 2017/2017, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES, CONFORME 
ANEXOI-TERMO DE 
REFEReNCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL.

265.000,00FORD CARGO
2629-

UND 1,00 265.000,001

6X4

R$265.000,00TOTAL

VALOR TOTAL: R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reals).

CLAUSULA SEGUNDA- LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO

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

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

§ 2° - Integrant este contrato, o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 e seus 
Anexos, Proposta de Prepos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e 
aceitam.

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

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 
e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, no sitio do 
Municipio, no Mural de Licitapoes do TCE/PR, no Jornal Correio do Cidadao, constante do 
Procedimento Licitatorio n° 148/2017, bem assim aos termos da proposta comercial do licitante 
vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigapoes ai constantes.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8£27iPO|00 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222
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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 PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 e as clausulas expressas neste 
Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAgOES 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, cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estado Parang indicado pela 
Administragao, acompanhadas de notas para conferencia, a qual ocorrera no ato da entrega e no 
local de recebimento;

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padrbes de eficiencia e 
capacitagao, assumindo inteira responsabilidade pelo mesmo;

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

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

V - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 
090/2017 que deu origem ao presente instrumento.

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

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

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527Q-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222
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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.

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

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer o objeto deste 
contrato, dentro dos elevados padroes de eficiencia, capacitagao e responsabilidade;

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

CLAUSULA SEXTA- FORNECIMENTO

I - O objeto devera ser de primeira linha, e devera ser entregue em ate 60 (sessenta) Dias, 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da Central 
de Controle, obedecerem as 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 60 (sessenta) Dias apos o recebimento 
da requisigao encaminhada pelo Departamento competente.

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

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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IV - For ocasiao da entrega, a fatura ou documento fiscal, sera obrigatoriamente 
emitido pela razao social, inclusive o CNPJ/MF do constante da documentagao de 
regularidade fiscal apresentada na habilitagao e no contrato firmado.

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

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

CLAUSULA SETIMA- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

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

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

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

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

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

CLAUSULA OITAVA— DOTAQOES ORQAMENTARIAS

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

DOTAgOES
Grupo dafonteprogramcitica Fonte

de despesaoda
despesa [despesa

la
reeurso

4.4.90.52.52.00 Do Exercicio2017 06.002.26.782.2601.1026 7244010

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270^00?- Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1£22 1
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CLAUSULA NONA - PREQO E CONDigOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de: R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e
Cinco Mil Reals).

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

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

CLAUSULA DECIMA - VIG^NCIA

O contrato tera vigencia de 12 meses, 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.

CLAUSULA DI=CIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

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

II - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execugao, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
previo da citagao e ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao 
Publica pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinantes 
da punigao ou ate que seja proferida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00,6^- Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1 /
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a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste Edital, alem de outras cominapoes 
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 ensejar^ 
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 especificapdes, ate o limite de 15% 
(quinze por cento).

II - Pela inexecupao total ou parcial do contrato, ou ainda pela desistencia da 
proposta apos a fase de habilitapao, sem motive justo decorrente de fato superveniente, a 
Administrapao podera, garantida a previa defesa, aplicar a contratada as demais sanpoes 
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 Administrapao por prazo de 02 (dois) 
anos;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica, 
enquanto perdurem os motives de punipao, ou que seja promovida a reabilitapao perante a 
Administrapao;

III - A CONTRATANTE podera, tambem, efetuar a retenpao de uma unica vez de 
qualquer pagamento que for devido, para compensapao 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 interm^dio 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.

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

Fone Fax: (42) 3657-122
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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 subcontratapao, o mais alto padrao de etica durante todo o 

processo de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual.

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

praticas:

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

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de 

servidor publico no processo de licitagao ou na execugao de contrato;

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

objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de 

contrato;

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

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

prepostos do orgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis 

artificiais e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

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

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

inspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do organism© 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

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

seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo 

financeiro multilateral promover inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipotese de financiamento, parcial ou 

integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-pOO - Palmital - PR 
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pessoa ffsica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por 

prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitagao ou da execugao um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os propositos das clausulas acima, a 

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

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros 

relacionados a licitagao e a execugao do contrato.”

clAusula d£cima-sexta - RESCISAO

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

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

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

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

CLAUSULA DizCIMA-SETIMA 
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 Administragao previsto 
em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisao administrativa 
previsto nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, alterada pelas Leis n.°s 8.883/94, 9.032/95 e 
9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA decima-oitava- novaqao

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

CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES

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

CLAUSULA VIG(=SIMA - DA GARANTIA

O Objeto durante a garantia de 12 (doze) meses, caso nao seja possivel a solugao 
do problema no proprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de 
transporte para a oficina propria da proponente, fica sob a responsabilidade da contratada 
do onus com o transporte.

Apos o perfodo de garantia, a proponente fica obrigada as expensas do contratante, 
por prazo nao inferior a 60(sessenta meses, disponibilizar Oficina de Manutengao e 
Assistencia Tecnica no Estado do Parana, da mesma forma, juntamente com a 
documentagao tecnica a relagao de Assistencia Tecnica autorizada.

CLAUSULA VIG^SIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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PRESENCIAL N° 090/2017, mediante parecer exarado pela Procuradoria Juridica de 
Palmital - Parana e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

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

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

Palmital-PR, 23 de Novembro de 2017.

VALDENEI DE SOU,
Prefeito Municipal 
Contratante

TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTES LTI
Daiane Cristina Rodrigue Gomes

Contratada

Testemunltas:

r^y/,6/yy
Norcri: Vidal Camilo de Oliveira
CPF/MF: 006.521.779-99

Rome: Joao Carlos Machado 
CPF/MF: 061.539.239-33

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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MUNICIPIO DE

mti P A L M I T A L
GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagoes

PREGAO PRESENCIAL N° 090/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 148/2017

EXTRATO DE CONTRATO N° 273/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito publico, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001, 
Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE 
SOUZA.

CONTRATADO: empresa TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTES LTDA, pessoa 
juridica de direito privado com enderego a Avenida Presidente Kennedy, n° 8008, Sala 02, CEP: 
84.043-540,Ponta Grossa - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 26.596.727/0003-39, neste ato 
representado por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) Daiane Cristina Rodrigue Gomes, 
portador do RG n° 9.856.974-0SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 059.912.279-00 
denominada CONTRATADA.

OBJETO: AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, 
MINIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE 

FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

DATA DO CONTRATO: 23 de Novembro de 2017.

VIGENCIA: 12 (Doze) Meses, ou seja, 20 de Novembro de 2018.

VALOR TOTAL: R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reals).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



Municipio de Palmital - PR
CNPJ: 75680025000182 

Enderego: Rua Moises Lupion, 1001 - Terreo 
Fone: (42) 3657-1222

Requisigao de compra por conta de despesa

IE: ISENTO
CEP: 85270-00 Cidade: Palmital 

Fax: (42) 3657-1222

Requisipao
Nurrero

Licitagao
PregSo
90/2017

Processo Processo hcitaldrio 
10166/2017

Data hormlogagSo Data emssao Qlde. de itens 
03/01/2018 122/11/201712469

ContratoZ/iditivo________________

Contrato

SequSncia: 1098- 273-1/2017
Adtivo Inicio da vigdncia Firrda vig6ncia Fimda vig£ncia atualizada IniciodaexecugSo Fimda execu^So FimdaexecugSoatualizada

23/11/2017 22/11/2018

Solicitante Fomecedor--------------------------------------------------------
3496-7 TRB/ISA MAIS SOLUgOES PARA

E-Mail

Cddigo
2982

None
JOELSON GONQALVES Tel

Local
Cddigo

Tipo do empenho 
1 - Ordinario

Norw

Gabinete do Secret&rio de Agricultura, Industria e Comercio15
6rgjio------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cddigo Norw

05 SECRETAR1A DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO

Pagamento----------------------------------------------------
Forrm

MEDIANTE EMISSAO DE NOTA FISCAL
Entrega
Local Prazo

30 Das

r' -sificagao da despesa
05SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO.50

002 Departamento de Agricultura e Pecuaria 
20.606.2001.1027 Implementos Agricolas, Maquinas e CaminhSes 

4.4.90.52.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRlCOLAS E RODOVIARIOS 
00731 ConvSnio 098/2017 - SEAB - Caminh§o Cagamba Grupo fonte: Do Exerciclo

Produto UnitdrioUnidade Quantidade Valor

010712 CAMINHAO ZERO QUIL6METRO CAQAMBA BASCULANTE TRAQADO (6X4)

CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO 
TRAQADO 6X4, NOVO. (0) ZERO QUILOMETRO, MiNIMO ANO/MODELO 2017/2017, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, 
CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO 
EDITAL.
Solicitagao: 184/2017

UND 1,00 265.000,00 265.000,00

Processo: 95/2017 Lote: 001 Item: 001 Marca:

TOTAL DACLASSIFICACAO DA DESPESA 
TOTAL GERAL

266.000,00

266.000,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.002.20.606.2001.1027
Cod 04650 Fonte 00731 G.Fonte: E

265.000,00
265.000,00

/



^orreio do Cidadao Editaisl
PHEFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRMUNICfPIO PE

*: P A L M I T A Lw GABINETE DO PREFEITO 
HOMOLOGACAOGESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.Q2S/g001-g?

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADVINISTRAQAO polo Modoliaade do PR6GAO 
por objeto “AQUISIQAO DE 01 (UM) CAMINHAO 

I CAPACIDADE DE 12M3 THUCADO TR 
MiNIMO ANO^MODELO 2017/2017. PARA

HOMOLOGO o Proeedlmanto Udtat6no N° 148/2017 alaborado 
PRESENCIAL N* 090/2017 quo turn 
EQUIPADO COM CAgAMBA COM 
NOVO. (0) ZERO QUILOMETRO, l 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORMS ANEXO I 
- TERMO DE REFERCNCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL.". pela Proposta 
mals Vanlajosa para o Mumcipio. 'MENOR PREgO 
Edital o. com Base na Ala de Julgnmento o ClasBlfica 
objetos aos iiatanles-

AgADO 6X4, 
SUDepartamento de Compras e Llcitagdes

PREGAO PRESENCIAL N* 090/2017 
PROCEOIMENTO LICITAT0RIO N* 1148/2017

PRIR AS

0 POR ITEM", contorme espocificado no 
cao o Parecor Jurtdlco. HOMOLOGO3

EXTRATO DE CONTRATO N° 273/2017S
TREVISA MAIS SOLUgOES PARA TRANSPORTES LTDA. Inacrtto no CNPJ/MF sob O n* 
26. S96.727/0003-39.

ITEM: 001 - no valor de R$ 265.000.00 (Duzento* o Sesaanta e Clnco Mil Raala), sendo que o 
mesmo opresenlou proposta condizente o vSUda ao objeto deste procedimento McitatOrlo. Cu|os 
valores estflo compativeis com os prepos referenaais mtegrantes do procedin^ento HcitatOno

CONTRATANTE: MUNIClPIO DE PALMITAL-PR. pessoa jurldica de direlto publico, mscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.680 025/0001-82. com sede admimstratrva 
Centro. Estado do Parand. neste ato, representado peto Preferto Municipal VALDENEI DE 
SOUZA.

CONTRATADO: empresa TREVISA MAIS SOLUgGES PARA TRANSPORTES LTDA. pessoa 
Jurfdica de dlreito prtvado com endere^o 8 Avenida President® Kennedy. n‘ 8008, Sala 02. CEP 
84.043-54 Ponta Grossa - PR, tnscrrla 
representado por
portador do RG n# 9.856 974-0SSP/PR e Inscrito no CPF/MF sob o n* 059 912 27&-00 
denomlnada CONTRATADA

3
Rua Mois6s Lupion n* 1001.

Tendo em vista quo a empresa acima crtada cotou a manor proposta e 
municlpk). cujos 
procedrmento licfl 
clnco mil reals)

vantajosa aoCNPJ/MF sob n* 26.596 727/0003-39. neste ato 
(sua) representante Legal. Senhor (a) Daiane Cristina Rodrigue Gomes. os pre^os referenaais mtegrantes do 

nat6rio Poriazendo assrm um total de RS 265.000,00 (Duzentos e sessonta avalores estflo compatlvete

DA-se a publica^Ao devlda e elabore-se o contrato na forma da lei

OBJETO. AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHiO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, 
MiNIMO ANO/MODELO 2017/2017. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Munlclpio de Palmital-PR, 23 de Novembro de 2017

DATA DO CONTRATO: 23 de Novembro de 2017

VALDENEI DE SOUZA 
Profolto Municipal

VIGSnCIA: 12 (Doze) Meses. ou seja, 22 de Novembro de 2018

VALOR TOTAL: R$ 265.000.00 (Duzentos a Sessenta a Clnco Mil Reals).

FORO: Comarca de Palmita! - PR

|F.\Lo!»ia a data |

MUNIClPIO DE'’REfflT'JftA MUNICIPAL

^ P A L M I T A LSanta Maria do Oeste m GEST&O 2017/2020
CNn). 75.680.025/0001 8?

CNPJi »5.M4.54t;««9l-26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO 
Departamento de Compras e Llcitapdcs 

PREGAO PRESENCIAL N” 090/2017 
PROCEDIMENTO LICITAT0RIO N" 148/2017

PORTARlAV 222/2017

CONCEDER ADICIONAL DE 
FOP. MAI,'A0 ESPt'CIAUZADA PARA 
SERVIDOR PUBLICO.

EXTRATO DE CONTRATO N° 273/2017

CONTRATANTE; MUNIClPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurldica do dlreito publico. Inscdto no 
CNPJ/MF sob o n- 75 680.025/0001-82, com sede admlnistrativa 
Centro. Estado do Parana, neste alo, representado pelo Pre/ello Municipal VALDENEI DE 
SOUZA.

Rua Morses Lupion n" 1001.

0 Prcfcito do Municipio dc Situ Maria do Oeste.- Estado do Parana, 
no uso de auas atriblii?6es legnis. e conforme o Estatuto do servidor Publico. Art. 
126, Lei 004/2001,

CONTRATADO: empresa TREVISA MAIS SOLUQOES PARA TRANSPORTES LTDA. pessoa 
lurldlca de direlto pnvado 
84 043-540.Ponta Grossa - PR. msenta 
representado por
portador do RG n* 9.858 074-OSSP/PR e mscrito no CPF/MF sob o n* 059.912.279-00 
denominada CONTRATADA.

endereco d Avenida President© Kennedy, n’ 8008. Sale 02. CEP 
CNPJ/MF sob n* 26.598 727/0003-39. nest© ato

(sua) representante Legal. Senhor (a) Daiane Crisfina Rodrigue Gomes,

RESOLVE:
OBJETO: AQUISigAO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CAQAMBA COM 

CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRAQADO 6X4, NOVO, (0) ZERO QUILOMETRO, 
MfW«)Kr*NO/MOOELO-2b17/2(Sl?,J'f'AlW'sapft1R AS NECESSIDADES'OA SECRETARIA'"- 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFEReNCtA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

ART. 1*. - Conctdtr Adlcioaal de Fornuflo Eipeclaliuda para a 
• - --amWGWflAfnwr AMREtTOA WffltTXrpatfWdtt-do RO'N* s.jtio.'jtw; 

um porcenlual de 15V. referenlo graduaoSn e Pns Gradua?So apreseniado 
rccursos humanos.

aeior de

ART. 2’. Esla Ponaria enln em rigor na data de sua publicifSo. DATA DO CONTRATO: 23 do Novembro de 2017.

Prefeilura Municipal de Simla Maria do Oeste, 13 de novembro de 2017. VIOENCIA: 12 (Doze) Moses, ou sola, 20 de Novembro de 2016.

VALOR TOTAL: R$ 266.000.00 (Duzentoe e Seeaenta e Clnco Ml Reals).

JOSE RE 
PREFEITO MUMOPAL FORO: Comarc* de Palmltal - PR.

■a*,iV v.ses..-.. ■ vidu-scij.^.. -• i -



rreio do Cidadao Editaisl
MUNICiPIO DE& PRO't'ITURA MUNICPA..

Santa Maria do OesteI ^ PALM UAL
' GESTAO 2017/2020

.025/0001-82CNPJ:?S.
CNPJl ?S.684.544/0901-26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

PORTARIA N* 222/2017 Departamento de Compraa a Licitagoes 
PREGAO PRESENCIAL N“ 090/2017 

PROCEDIMENTO LICITATCriO N» 148/2017

C0NCEDER ADICIONAL DE 
F0RMACA0 ESPECIAI.IZADA PARA 
SERVIDOR PUBLICO.

EXTRATO DE CONTRATO N° 273/2017

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE PALMITAL-PR. poa*oa jurldica do diroito publico. Inscrito no 
CNPJ/MF sob o n« 75.680.025/0001-«21 com sedo adminlslrativa 
Centro. Estado do Parana, neste ato. repreaentado polo Preforto Municipal VALDENEI DE 
SOUZA.

CONTRATADO: ompresa TREVISA MAIS SOLUgGES PARA TRANSPORTES LTDA. pessoa 
Juridica do dirorto pnvado com ondore$o 4 Avenida Presldonte Kennedy, n* 8008. Sala 02. CEP 
84.043-540.Ponta Grossa - PR. Inscrita 
roproaontado por sou (sua) roprosentanto Legal. Sonhor (a) Dalane Cristina Rodrigue Gomes 
portador do RG n* 9.856.974-0SSP/PR e inscrito 
denominada CONTRATADA.

Rua Mois6a Luplon n* 1001.

0 Prcfcito do Muoicipio dc Sants Maria do Ocstc. Estado do Parana, 
no uso de suas itribuifSei legois, e conforme o Eslaluto do jervidor Publico. Art. 
126. Lei 004/2001.

CNPJ/MF sob n*. 26.596.727/0003-39. neste ato

CPF/MF sob o n" 059.012.2794)0
RESOLVE:

OBJETO: AQUISigiO DE 01 (UM) CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA COM 
CAPACIDADE DE 12M3. TRUCADO TRApADO 6X4, NOVO. (0) ZERO QUrLCMETRO,

‘ WlftlWWSWO/MODELD’ 2017/20l7f,''PAttA''5UFftlR AS N6CESSIDAD6s"6A SECRETARUr®** 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFEReNCIA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

ART. I*. -Conceder Adiclenil de Formtgio Eipeclalizadi para a
*trr»d»Tr8A’nmA-APARECTT»A-Bx m.YA;-[fmjaH-'do'7lO'N*
um porcenlual de 15V. referente graduaglo e P6s Oraduag3o apresenloda no setor de 
recursos humanos.

ART. V. Etta Portaria enlra era vigor na dala de jua publicafJo. DATA DO CONTRATO: 23 de Novembro de 2017.

Prefcilnra Municipal de Santa Maria do Otatt, 13 de novembro de 2017. VIGEnCIA: 12 (Doze) Metes, ou seja, 20 de Novembro de 201B.

VALOR TOTAL: R$ 266.000,00 (Duzentoa e SeUenta e Clneo MM Reala).

FORO: Comarca de Palmllal - PR.PREPE1TO MUNICIPAL

w.:2w.-w>i.....'.iMfeil.-, •........----------- ----------- .1 'M /
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