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PREGAO N° 096/2017 iLVw

PROCEDIIVIENTO LICITATORIO N° 156/2017

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE 
OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO 

DE 2018 (CONFORME ANEXO I).

Data do Edital: 20/11/2017

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

ADJUDICAQAO: 19/12/2017 
HOMOLOGAQAO: 19/12/2017

VENCEDOR: R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.197.076/0001-05
CONTRATO:

R$ 225.139,20 (duzentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Trinta e Move Reals e VinteVALOR
Centavos)

■■



MUNICIPIO DE

"0001PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Memorando n° 047/2017 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Palmital, 14 de outubro de 2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Protocolo N0...............

../§3't....

ASSUNTO: SOLICITAgAO DE PROCESSO LICITATORIO

Exmo. Sr. Prefeito

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo vem atraves do presente, solicitar 
Abertura de Process© Licitatorio para efetuar aquisigao de MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E LIMPEZA, no Municipio de Palmital.

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

Ademais, justificam-se tal pedido devido a necessidade na continuidade da 
limpeza de ruas pragas e terrenes publicos.

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

Rosilda Gomes da Silva 
Secretaria de Obras e Urbanismo

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



''0002

ORCAMENTO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVI^OS (MAO DE OBRA)

Prezados Senhores, Apresento a seguir: ORCAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA RECUPERACAO 
E LIMPEZA NO MUNldPIO DE PALMITAL-PR, conforme segue:

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

A

MAO-DE-OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA.1 BORAS 21.120 RS 10,58 RS 223.449,60
TOTAL GERAL R$ 223.449,60

Palmital, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

EDILSON EMERENCIANO MOREIRA - ME 

CNPJ 27.844.218/0001-89



• ^0003

ORCAMENTO DE PRECIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS (MAO DE OBRA)

Prezados Senhores, Apresento a seguir: ORCAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA RECUPERACAO 
E LIMPEZA NO MUNICfPIO DE PALMITAL-PR, conforme segue:

UNID.
QUANTDEDESCRICAO DOS SERVICOSITEM V. UNIT. RS V. TOTAL R$MEDID

A
MAO-DE-OBRA RECUPERACAO E LIMPEZA.1 HORAS 21.120 R$ 10,98 RS 231.897,60

TOTAL GERAL R$ 231.897,60

Palmital, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

A.MACIEL CONSTRUTORA - ME 

CNPJ 27.584.337/0001-40



0004«

ORfAMEIMTO DE PRECOS PARA PRESTA^AO DE SERVI^OS (MAO DE OBRA)

Prezados Senhores, Apresento a seguir: ORQAMENTO DE SERVINGS DE MAO DE OBRA RECUPERAQAO 
E LIMPEZA NO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, conforme segue:

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

A

MAO-DE-OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA.1 BORAS 21.120 R$ 10,79 R$ 227.884,80
TOTAL GERAL R$ 227.884,80

Palmital, 13 de Novembro de 2017.

Atenciosamente,

/lyy

R MOREIRA MARTINS - ME 

CNPJ 27.197.076/0001-05



MUNICIPIO DE
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PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CONTROLE-167-2017-LIC

SECRETARIA DE LICITAQAO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO

PARA CADRASTRAR AS SOLICITACAO N3 204/2017

EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE OBRAS E 

URBANISMO E PARA ABERTURA DE LICITAgAO, SOLICTAMOS A DOTA^AO 

ORgAMENTARIA

Palmital, 16 de Novembro de 2017.

WOEW/DE LIMA 'ElfRA

saveiRi

Departamento de Administra^ao-Protocolo:

Data a (3/

Ass:

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



' 0006Municipio de Palmital
Solicitagao 204/2017 

Termo de Referenda

i

PaginalFquiplanc

Solicitagao

Nurrero Quantidade de itensErritido em

16/11/2017
N° solicitanteTipo

11Contratagao de Servigo204
Processo Gerado
Nurrero

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

Codgo None

2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA 0/2017
Local
Cddigo Notre

Gabinete do Secreterio de Obras e Urbanismo32
Pagamento-------------------------
Fane

MEDIA NTH EMISSAO DE

6rgao
None

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

MUNdPIO DE PALMUAL - PR
Prazo

Dias
DescrigSo:
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE BUEIROS E 
LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICfPIO DE 
PALMITAL PR, DURANTE O ANO DE 2018.
Lote

001 Lote 001
Unitdrio

10,78

Unidade Quantidade
21.120,00

Valor
227.673,60

Codigo Nome
014122 MAO DE OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA

EXECUCAO DE SERVIQOS PARA RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS, LIMPEZA E 
PINTURA DE MEIO FIO, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BUEIROS.

HR

TOTAL 227.673,60

TOTAL GERAL 227.673,60

ROSILDA GOMES DA SILVA 
Secretario de Obras e Urbanismo

Emitido por: Monica Lais Kuzrtiarsfc, na \ers3o: 5517 z 16/11/201710:01:42



MUNICIPIO DE
""0007

PALMITAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital (PR), 16 de novembro de 2017.Memorando n° 154/2017-GAB

Protocolo n°: 1489/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Assunto'- Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento

Nos termos do Memorando n° 047/2017, encaminhado pela Secretaria 

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

licitatorio visando a CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA£AO 

DE SERVigOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAgAO E LIMPEZA URBANA PARA 

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SE CERT ARIA DE OBRAS E URBANISMO 

DURANTE O EXERCICIO DE 2018, 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 certamel

Por fim, retornem os autos a Comissao Permanente de Licitagdes, 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 

procedimento.para a realrza^ao

Atenciosamente

VALDENEI Dp SQUZA 
Prefeito Munidinal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAl* nr'0008
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR 

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

Polrnital
CONS I KUINDO UM NOVO I UMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PR0T0C0L0

TERM0 DE ENTREGA DE DOTAgOES ORgAMENTARIAS INF0RMADAS

SOLICITAgAO 204/2017 - SECRETARIA DE 0BRAS/URBANISM0.

■zy-^r

ANTONIO SIMIAN0 

RESP0NSAVEL
Antonio Simla no

Contador
CRC PR. 024.431/0-0 
CPF 44D 9QB. 769-53

DEPARTAMENTO DE LICITAJAO 
RECEBIDO EM: f > / AT//:

Ass:



Municipio de Palmital 
Solicitagao 204/2017

Termo de Referenda 
Indicagao de Recursos Orgament^rios

009* r*

Equip! anc Paginal

Solicitagao
Nurrero Tipo N° solicitante Enilido em

16/11/2017
Quantidade de Hens

204 Contratagao de Servigo i i
Solicitante
Cddigo
2980-7 ROSILCA GOMES DA SILVA

Processo Gerado
NurreroNone

0/2017
Local
Codgo None

Gabinete do Secretcirio de Obras e Urbanismo32
6rgao Pag amen to

ForrraNorm
10 SECRETARY MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO MEDIANTE EMISSAO DE
Entrega----------------------------------
Local
MUNdPIO DE PALMITAL - PR

Prazo
Dias

DescrigSo:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E 
LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICfPIO DE 
PALMITAL PR, DURANTE O ANO DE 2018.

e
001 Lote 001

C6digo Nome Unidade Quantidade Unitarior * Valor

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
002 Departamento de Obras

04.122.0401-2069 Atividades do Departamento de Obras 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

Unidade Quantidade Unitario Valor
3.3.90.39.21.00 MANUTENQAO E CONSERVAQAO DE ESTRADAS E VIAS 
03130 00000 Recursos Ordinaries (Livres)

014122 MAO DE OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA
EXECUQAO DE SERVIQOS PARA RECUPERAQAO DE PONTES E BUEIROS, LIMPEZA E 
PINTURA DE MEIO FIO, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BUEIROS.

Do Exercicio
HR 10.560,00 10,78 113.836,80

Total da dotagao 113.836,80

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
003 Departamento de Urbanismo 

15.452.1501-2066 Atividades do Departamento de Urbanismo 
3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

Unidade Quantidade Unitario Valor
3.3.90.39.21.00 MANUTENQAO E CONSERVAQAO DE ESTRADAS E VIAS 
03220 00000Recursos Ordinaries (Livres)

014122 MAO DE OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA
EXECUQAO DE SERVIQOS PARA RECUPERAQAO DE PONTES E BUEIROS, LIMPEZA E 
PINTURA DE MEIO FIO, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BUEIROS.

Do Exercicio

HR 10.560,00 10,78 113.836,80

Total da dotagdo 113.836,80

TOTAL 227.673,60

TOTAL GERAL 227.673,60

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
10.002.04.122.0401.2069

Cod 03130 Fonte 00000 G.Fonte E 
10.003.15.452.1501.2066

Cod 03220 Fonte 00000 G.Fonte E

113.836,80
113.836,80

113.836,80
113.836,80

Emitido pa: MARIA DAIANE DE OLIVEIRA SILVA na versao: 5517 z 17/11/201710:07:14



Municipio de Palmital
Solicitagao 204/2017

Termo de Referenda 
Indicagao de Recursos Orgamentarios

'""010»

Equiplano PSgina:2

ROSILDA GOMES DA SILVA 
Secretario de Obras e Urbanismo

» »■

9

m

Emitido pa: MARIA DAIANE DE OLIVEIRA SILVA, na versao: 5517 z 17/11/2017 10:07:14



MUNICIPIO DE on
PALM UAL

GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PARECER N° 553/2017 - LIC (INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITAQAO

REF.: CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 

RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA

SUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

OESPECIALIZADA

URBANA PARA

OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO 

DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 

2018, - TERMO DE REFERENCIA QUE 

FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL.

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo encaminhou 

requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de 

procedimento para “ CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E 

LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 

O ANO DE 2018, - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 

INTEGRANTS DO EDITAL”. O pedido foi deferido polo Prefeito atraves do 

Memorando n° 154/2017/GAB/LIC

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
CV'



MUNICIPIO DE
... ^ ‘012

PALM UAL
GESI AO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

A Secretaria Municipal tic Finangas, at raves do Departamento de Contabilidade, 

venficou a existencia de previsao de recursos orgamentarios para aquisigao do 

prestagao de servigos acima descrito a pedido do Memorando n° 047/2017 da 

Secretaria de Obras e Urbanismo , no Municipio de PalmitaFPR.

Considerando o valor de R$ 227.673,60 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e 

Setenta e Tres Reais e Sessenta Centavos), natureza do prestagao de servigos 

para valor da despesa, esta Procuradoria opina pela imprescindibilidade da 

abertura de procedimento licitatorio.

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

maior transparencia ao certame. obter melhores pregos, economicidade e 

proporcionar maior visibilidade, dando garantia aos cidadaos Palmitalenses do 

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

seja realizada pela modalidade “Pregao PresenciaF, que deve ser orientado pela 

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

alteragoes.

E o parecer.

Palmital, Pr.20 de Novembro de 2017

DANILO AMORIM SCHREINER 

PROCURADOR JURIDICO 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNIGPIO DE rQ13r'' !'*

PALM UAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Oficio n° 107/2017-LIC Palmital-PR, 20 de Novembro de 2017.

De: Comissao de Licitagao

Para: Procuradoria Juridica

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

Licitagao n° 096/2017, modalidade “PREGAO PRESENCIAL”, objetivando

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 

DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO 

DE 2018, - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.”, COnforme 

fora sugerido por esta Procuradoria Juridica.

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

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

dado prosseguimento ao procedimento licitatorio.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

Noeni de,Lima Moreira

egoeira

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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'“014PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -'
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR 

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

Rdmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO'

r..

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 Oncial do Mumcipio e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos 
segumtes membros:

- NOME - v.'- ~ CARGO ■
Auxiliar
Administrative)

Cl
778 644.769-53NOEMI DE LIMA MOREIRA 5489562-3 Pregoeira

LIMA Teenico de Controle 
oe Licitacao

669.800.709-91 4.939.530-2 MembroANTONIO FERRAZ DE 
NETO
ZACARIAS CORREA DE MELO '~-v
NETO________ _____
ROSANGELA’ MACHADO 
SILVA _
ROSILDA MARIA VARELA

Membro008 441 469-35 8.528.667-6Motonsta da 
Eoucacao e Geral

DA Tecnico de Controle 
da Procuradoria

026.887.209-02 7.841.129-6 Membro

Tecnico de Controle 
da Admimstragao

925.113.849-49 6.406.025-2 Membro

Paragrafo unico - Nas faltas :;u impedimento dc Pregoeiro nomeado no caput deste artigo 
as atribuigoes de Pregoeiro serau'desempenhadas pelo Servidor Antonio Ferraz de Lima Neto.

Art. 2°- Esta Comissao esta sob a Presidencia da prmeira acima nomeada a Pregoeira Oficial 
e os denials Componentes da Equipe ce Apoio, os quais nortearao todos os procedimentos licitatorios 
na modalidade Pregao deste Mumcipio durante o ano de 2017.

Art. 3° - Revogadas as u.sppsi,;5es em contrario. esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

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

\\
y

VALDENEI DE SOUZ
Prefeito vlunicipal

MH

im

Hill; IrV.
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PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°156/2017

I -PREAMBULO

1.1-0 Municipio de Palmital. Estado do Parana, atraves da Pregoeira Noemi 
de Lima Moreira e de sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria n° 186/2017, de 
06/03/2017, com a devida autorizagao expedida pelo Sr. Prefeito VALDENEI DE 
SOUZA, e de conformidade com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 
8.666, de 26 de Agosto de 1993, com alteragoes posteriores, torna publico a realizagao 
de Licitagao na Modalidade Pregao Presencial, no dia 05/12/2017, 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 
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas condigoes fixadas 
neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitagao do tipo "MENOR PREQO POR 
LOTE ’

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

1.3 - A abertura das propostas dos interessados, bem como o inicio da 
Disputa de Pregos sera as 09:00 (nove horas) horas, do dia 05/12/2017 (cinco dias 
de dezembro de 2017), no local retro estabelecido.

II - OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitagao CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.

DE
SUPRIR AS

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

http://www.palmita.pr.qov.br
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2.3 - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e 

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

devera ser iniciada

III - CONDIQOES DE PARTICIPAgAO NA LICITAgAO

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

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

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

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

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

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

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

(representante legal ou procurador) a sessao publica do Pregao Presencial.
3.08

3.09 - E vedada a participagao de empresa:

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

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

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

d) Que esteja reunida em consorcio ou coligagao;

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

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

IV - DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

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

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

4.4 - O Credenciamento se dara no micio 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 verbals, nao
admitindo-se em hipotese alquma a manifestacao verbal de outro nao
credenciado, nesta fase.

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

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

4.8 - Os interessados em participar desta licitagao deverao encaminhar os 
envelopes contendo a documentagao e proposta de pregos, os quais deverao ser 
protocolizados ate as 08:30 horas do dia 05/12/2017 (cinco dias de dezembro de 
2017) de , nao havendo tolerancia quanto aos eventuais atrasos.

V - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

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

ENVELOPE A - “PROPOSTA DE PREQOS”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS 
E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARY DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
- PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITALEMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:
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ENVELOPE B - “DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS 
E LIMPEZA URBANA PARA 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
- PR, DURANTE O ANO DE 2018.
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:

SUPRIR AS NECESSIDADES DA

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

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

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

VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1 - A proposta devera center os seguintes elementos:

a) Nome, enderego, CNPJ/MF;

b) Numero do procedimento do Pregao;

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

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

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

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

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

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE HABILITAQAO

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

http://www.palmital.com.br
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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) Inscngao 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 - Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigao no Cadastre 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 e Contribuigoes Previdenciarias,
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expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

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

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

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

g) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justipa 
do Trabalho, mediante a apresentapao de Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo Vll-A 
da Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- 
Lei n- 5,452, de 1g de maio de 1943." (NR), em atendimento ao 
Artigo 29, V da Lei 8.666/93.

7.1.3 - Qutras Comprovacoes:

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

7.1.4 - Qualificapao Economico-Financeira:

a) Certidao negativa de falencia ou concordata, recuperapao 
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede 
do proponente.
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b) Balango Patrimonial e demonstrates contabeis do ultimo 
exercicio de 2016, que comprovem a boa situagao financeira da 
empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos 
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando 
encerrados a mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da 
proposta.

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

7.2 - No caso de nao constar prazo de validade nas certiddes 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
Municlpio) 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 (B).

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

VIII - DA FORMULAQAO DOS LANCES

8.1 - Os lances serao ofertados pelo VALOR POR LOTE
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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 formulae 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.

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 - Qbietivando a celeridade do processo, o valor minimo de um lance
para o outro podera ser acordado antes do inicio dos iances 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
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habilitagao, na ordem de classificagao, segundo o criterio de MENOR PREQO e assim 
sucessivamente ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

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

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO GERAL

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

10.2 - De posse da relagao das licitantes credenciadas, a Pregoeira fara a 
divulgagao verbal dos interessados. dando inicio 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 lote, observadas as exigencias estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.

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

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

b) Sera desclassifica a empresa que apresentar proposta maior do que o 
Termo de Referencia 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 preqoeiro, utilizando de sua competencia para promocao de
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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 excepao 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.

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

a) Selegao da proposta de menor prego por lote e das demais com 
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 mcluida a de menor prego, quaisquer que tenham sido os 
valores oferecidos.

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

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

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

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

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

10.11 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocada pela 
Pregoeira, implicara exclusao da licitante da etapa de lances verbais e na manutengao 
do ultimo prego por ela apresentado, para efeito de ordenagao das propostas.
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10.12 - Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades cabiveis.

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

10.14 - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagao, hipotese 
em que a Pregoeira podera negociar diretamente com a 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
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de habilitagao e assim sucessivamente. ate a apuragao de uma oferta aceitavel cuja 
autora atenda aos requisites de habilitagao, caso em que sera declarada vencedora.

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

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)

XI

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

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

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

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

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

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

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

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

11.14 - Caso a proponente vencedora nao apresente os documentos exigidos 
no subitem 11.11, ou nao ocorrendo a contratagao ou a apresentagao de nova proposta 
de pregos pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serao 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se 
enquadrem na hipotese do subitem 11.5, segundo a ordem de classificagao.
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11.15 - Na hipotese de nao contratagao de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto sera adjudicado em favor da 
proposta de menor prego origmalmente 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 instrument© de 
procuragao publica, ou particular com firma reconhecida do representante legal da 
empresa, da qual constem poderes especlficos para os atos do referido tema ao 
procurador, se este for o portador do ato.

XIII - RECURSOS

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e 
motivadamente a 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 
correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos 
autos.

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

13.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira podera reconsiderar a sua decisao ou 
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente.
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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 - O recurso tera efeito suspensivo 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 ORQ AM ENT ARIA

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

DOTAQOES
Grupo da fonteExercici 

o da 
despes

Conta Funcional programatica Fonte Natureza da 
despesada de

despes recurso
a a

3.3.90.39.21.00 Do Exercicio2017 3130 10.002.04.122.0401.2069 0
Do Exercicio2017 3220 10.003.15.452 1501 2066 3.3.90.39.21.000

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 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura ou condicionado a 
retirada das quantidades estipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da 
Administragao, mediante termo aditivo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos.

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

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

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

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

16.2 - Da Alteragao do Contrato:

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

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

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem 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:
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a) A CONTRATADA A prestagao dos servigos devera ser de primeira 
qualidade, e devera ser iniciada apos a assinatura do termo de contrato de 
fornecimento e consequente soiicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas 
tecnicas e, serem executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a 
prestagao dos servigos sera fracionada e de acordo com as requisigoes emitidas pelas 
Secretarias responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

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

16.4 - Da inexecugao e da rescisao do contrato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX - Razoes de interesse do servigo publico;
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X - A supressao por parte da CONTRATANTE nas compras acarretando 
modificapao do valor inicial do contrato, alem do limite permitido neste Edital;

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

XI

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

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

XIV - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 
(trinta) dias apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentapao 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 Servipo (FGTS), 
demonstrando situapao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

XVII - DAS PENALIDADES

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

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

a)

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

b)

XVIII - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

18.1 - A prestapao dos servipos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitapao da Central de Controle, obedecerem as normas tecnicas e, serem 
executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestapao dos servipos 
sera fracionada e de acordo com as requisipoes emitidas pelas Secretarias 
responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.
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18.2-0 objeto da presente licitagao sera recebido:

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

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

c) sera rejeitado no recebimento, o objeto fornecido com especificagoes
e das marcas informadas na PROPOSTA, 

devendo a sua substituigao ocorrer na forma e prazos definidos no item 18.4 abaixo.
diferentes das constantes no ANEXO

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;

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

XIX - PAGAMENTO

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

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

19.2

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

XX - SANQOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de 
acordo com o item 07 ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme 
item 16.1, b, a Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitagao, na ordem de classificagao, e assim
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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 cominagbes 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 fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais 
alto padrao de etica durante todo o processo de licitagao, de contratagao e de execugao 
do objeto contratual.

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

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

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

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

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

e) “pratica obstrutiva”:

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

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

21.3. Considerando os propositos dos itens acima deste Edital, o licitante 
vencedor, como condigao para a contratagao, devera concordar e autorizar que, na 
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 - DISPOSIQOES GERAIS

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

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

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

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

22.4

22.5 - E facultado a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagao:
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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 
necessaries ao entendimento de suas propostas.

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

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

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

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

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

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

22.12 - Como condigao para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor 
devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de habilitagao, bem 
como assim para o recebimento dos pagamentos relatives aos materials fornecidos e 
aceitos em toda a vigencia da contratagao.
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Para as/ demais condigoes de contratagao observar-se-ao as 
disposigoes constantes na Minuta do Contrato (Anexo XIV).

22.13

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

22.15 - A cbpia completa deste Edital de Pregao Presencial sera distribulda 
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.gov.br.

XXIII-DOS ANEXOS

23.2 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS
ANEXO III - 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 PROCURAQAO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
DE HABILITAQAO
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

MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 
DOCUMENTAQAO 
ANEXO XIII - MINUTA D 
ANEXO XIV - PROTO^

MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAO

XII

TRATO
EJRECEBlMENTe-BE^EDITAL E ANEXOS.

Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 20/11/2017
[$E-StfUZAU►ALDENEI 

REFEITO MUNICIPAL

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

LOTE: 1 - Lote 001
Pre?o
m£ximo

Pre?o m^ximo 
total

Codigo Nome do 
produto/servigo

Quantidad UnidadeItem
do e
produto/s
ervipo

MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E 
LIMPEZA 
EXECUQAO DE 
SERVIQOS PARA 
RECUPERAQAO DE 
PONTES E 
BUEIROS LIMPEZA 
E PINTURA DE 
MEIO FIO, CORTE 
DE GRAMA, 
LIMPEZA DE VIAS 
PUBLICAS E 
BUEIROS.

227.673,6010,7814122 21.120,00 HR1

R$227.673,60TOTAL

VALOR TOTAL DO LOTE:(R$ 227.673,60 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e 
Setenta e Tres Reais e Ses^enta Centavos).

t

/AL0ENEI Dp SOUZA 
Jrefeito Municipal
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

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

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

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

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

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

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

deem

Atenciosamente

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
na cidade de

possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregao n° 96/2017, objeto do 
Procedimento Licitatorio N° 156/2017, 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.

A empresa
sediada na Rua/Avenida n° DECLARA que

(Local) de 2017.de

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF n° (n° do 
CNPJ), sediada em (enderego completo), por intermedio de seu representante legal o 
(a) Sr(a). (nome do representante), portador (a), da Carteira de Identidade n° (n° da Cl) 
e do CPF n° (n0 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 obngagoes objeto da 
licitagao.

deem

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

credenciamos o(a)Pelo instrumentopresente

Cedula de Identidade n°
darepresentante empresa 

, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
como

, cidade de__________________, sito a Rua
para participar da licitagao acima referenciada, instaurada pelo Mumcipio 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.

(Local) de de 2017.

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

LOGOTIPO DA EMPRESA

PROCURAQAO

Pelo presente instrumento particular de procuragao e pela melhor forma de direito, a
Ruasede

devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n° 
representada, neste ato, por seu socio-gerente (ou gerente) Sr.

__________ , brasileiro, estado civil, profissao, residente e domiciliado
constitui

EMPRESA com na
n°

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

a quern sao

nesta oe seunomeia
Sr.

e do CPF/MF, sob n°identidade, RG n°
conferidos poderes para representar a empresa outorgante no Pregao n° 

instaurado pela Prefeitura Municipal, em especial para firmar 
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.

/2017

(Local e data) de de 2017.

Nome do Responsavel Legal 
Outorgante

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n° 
ato representado por ___
_____________(profissao), portador da Cedula de Identidade R.G. n°
inscrito no CPF/MF sob n0 residents e domiciliado na
______________________________ , DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitapao no certame licitatorio, modalidade 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 

supervenientes.
de 2017.de

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

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96

MODELO DE DECLARAQAO 
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

Ref.: Pregao Presencial n° /
_________ , inscrito no

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

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

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

(local e data)

(representante legal)

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

(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° 96/2017, 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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
foi elaborada de maneira mdependente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, mformado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a mtengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 nao foi mformada. discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, 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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 quanto a participar ou nao da 
referida licitagao,

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao,

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 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

de deem

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatario da presente, o senhor
legalmente constituido da proponente____________
que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de

____________ , representante
declara sob as penas da Lei,
________ (microempresa ou

empress de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento 
patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, sendo que:

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

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

, de 2017.de

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

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

, com plenos poderes para decidir 
e sob as penas

Sr.

Local e data

Assinatura

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

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

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

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

Local e data

Assinatura

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

MINUTA DE CONTRATO

/2017CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

CONTRATO PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
DE RECUPERAQAO DE BUEIROS EFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 

LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 
2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A EMPRESA

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica 
de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede 
administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, 
representado pelo Prefeito Municipal Interino Senhor VALDENEI DE SOUZA, 
brasileiro, casado, portador do RG SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n°, domiciliado 
na Rua xxxxx, Palmital-PR denommada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
_____________________________, pessoa juridica de direito privado com enderepo a
_________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n°.____________________ ,
neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a)

____________  e inscrito no
denominada CONTRATADA, 

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

, portador do RG n°
CPF/MF sob o n°

da Lei n.° 8.666/93 e suas alterapoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condipoes 
do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de e pelas clausulas/s 
definidoras dos direitos, obrigapoes e responsabilidades das panes.

/ / >eguir expressas

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
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O present© Contrato tem por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE 
EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR com 
entrega unica, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de 
Palmital - Parana, nas quantidades e especificagoes, contidas e estabelecidos no 
anexo I do Edital Modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 parte integrant© 
deste, independent© de transcrigao, conform© segue:

DE
SUPRIR AS

(Relagao dos itens vencedores)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO 
CONTRATO

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

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

§ 2° - Integram este contrato. o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 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 present© contrato vmculado aos termos do PREGAO PRESENCIAL 
N° 96/2017 e respectivos anexos. publicados no Edital da Prefeitura Municipal de 
Palmital-Pr, no sitio do Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Jornal Correio 
do Cidadao, constante do Procedimento Licitatorio N° 156/2017, bem assim aos termos 
da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprirtodas 
as obrigagoes ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
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As partes se declaram sujeitas as normas previstas a Lei Federal n° 
10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93, ao Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
e as clausulas expressas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

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

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

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

III

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° 96/2017 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
Contrato:

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
la Nona;

I
CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a Cla
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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 cumpnmento da contratagao;

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

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

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

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

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

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

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

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

iniciada

II - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento de acordo com as 
requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por autoridade 
competente.

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

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

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

V

VI - Os servigos oferecido devera atender estritamente as descrigoes 
constantes no Anexo I.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

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

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

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

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

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Central de
controle.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

As despesas decorrentes da contratagao, objeto desta licifa^ao. Ciorrerao por 
Dotagoes Orgamentarias especificas, a saber: /
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DOTAgOES
Grupo da fonteConta Funcional programatica Fonte Natureza da 

despesa
Exercici 
o da 
despes

da de
despes recurso

a a
Do Exercicio3.3.90.39.21 002017 3130 10.002.04 122.0401.2069 0
Do Exercicio3.3.90.39.21.003220 10.003 15 452.1501.2066 02017

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

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

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

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

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

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

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

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

Nao havera qualquer reajuste nos pregos ate o final do con^ater
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

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

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

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - PENALIDADES

I - O descumpnmento 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;

de-uma unica vez 
ultas aplicadas de

III - A CONTRATANTE podera, tambem, efetuar a retengao 
de qualquer pagamento que for devido, para compensagao das ql
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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 comumcara 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 conluiadaesquematizar ou estabelecer urn acordo 

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

representantes ou prepostos do orgao licitador, visando^estabelecer 

pregos em niveis artificiais e nao-competitivos; /
\
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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”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas 

em inspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do 

organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuragao de alegagoes de pratica prevista acima; (ii) 

atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito 

de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipotese de financiamento, parcial 

ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre 

uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, 

indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer memento, 

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 DECIMA-SEXTA - RESCISAO

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

/
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§ 1° - A rescisao acarretara, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial per 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 motivos constantes do art. 78, da Lei n.° 8.666/93, alterada 
pelas Leis n.°s 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE podera rescindir o 
presente contrato, caso o(a) CONTRATADO(A), venha a nao entregar o objeto licitado 
dentro das condigoes, prazos e especificagoes deste instrumento editalicio.

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DACLAUSULA DECIMA-SETIMA 
ADMINISTRAgAO

O(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 
alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA-NONA - ALTERAQOES

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

\
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CLAUSULA VIGESIMA - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

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

A contratada devera apresentar comprovante de prestagao de

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017, mediante parecer exarado pela Procuradoria Juridica de 
Palmital - Parana e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA - FORO

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

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

de 2017.Palmital-PR, de

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal 
Contratante

Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

CEP:ESTADO:

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

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

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

de 2017.Local: de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E CARIMBO DA EMPRESA
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MODELO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu

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

e CPF n° , Representante

(nome completo da pessoa juridica), inscrita no CNPJ sob o n°_____________,
DECLARO, para todos os efeitos legais, assumindo todas as consequencias civis, 
penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for declarado que, 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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AVISO DE LICITACAO
Pregao Presencial n° 096/2017 

Procedimento Licitatorio n° 156/2017

O Municipio de Pa!mital-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 alteragbes posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicaveis a especie. comunica que realizara licitagao conforme as seguintes 

especificagoes:

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, (CONFORME O ANEXO)

DATA DE ABERTURA: 05 de Dezembro de 2017 as 09:00 boras

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego por Lote.

VALOR TOTAL DO LOTE : R$ 227.673,60 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e 
Setenta e Tres Reais e Sessenta Centavos).

INFORMAQOES: O Edital e anexos estao disponiveis no site www.palmital.pr.qov.br, tambem 

podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito a Rua Moises Lupion 
n° 1001 - Centro, em Palmital - R 
horario de expediente {

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

ilmitaLPR, 20 de Novembro de 2017.
\

ALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.qov.br
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CNPJ 75680025/0001 82

Certidao

Certifico que o Aviso de Licitaqao, referente ao Procedimento 

Licitatorio n° 156/2017, instaurado na modalidade Pregao Presencial n° 096/2017, 

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

Edital de Avisos na Sede da Prefeitura Municipal de Palmital, no periodo de 20 de 

Novembro de 2017 a 05 de Dezembro de 2017.

Palmital, 20 de Novembro 2017.



htips://servicos.tee.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMl7RegistrarProc...Mural de Licita^oes Municipais

► TCEPR
maL/JuaKCONTAAIX: I-'AD0tX)^A*>.N4

Voltar

Registrar processo licitatorio
lnforma;de> Gerais-------------------------

M. ;iliefpio PALMITAL

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

iOs campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguals aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2017

Modalidade* Pregao 
N° licitacao/dMpensa 97

/inexigibiiidade*

inlernacionais/multilaterais de credit©Recursos provenienies Ue oi

A heitagao utili/a ■ -'es r-
n i 1110s

•os? 1 :

Numero edital/processo* 157

Descrigao do Objeto* CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPEC1ALIZADA PARA 0 FORNECIMENTO DE MAO 
DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 2018.

Forma de AvTicao Menor Prego 
Dots' can 1000204122040120693390390000

Prego maximo/Rofer' oa de [ ■ go - 89.999,00
R$*

Data de Langamento do Edital 20/11/2017 

Data da Abertura das Propostas 11/12/2017

Confirmar

CPF: 77864476953 (l

21/11/2017 16:331 de 1



Correio do Cidadao I$ lEditais
MUNICIPIO DE PITANGAMUNICIPIO DE PITANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR^— o+>)«in mtwn«i

CCMTRO AOMMSTRATTVO 2t 0€ JAKCWO. 171 • FO*E (421 • FAa U
CA1XA POSTAL 11

wj n in m;c«s: m
CENTRO AOM1NI3TRATIVO 28 DC JANEIRO. 
CAIXA POSTAL 11

(42) 3M4-1122 • 
PITANGA

184# 1172 
PARANACEP 43 700 0C0 TANGA CEP 85 200 000

TERMO ADITIVO N* 04 
CONTRATO N« 71/2016 AVISO DE LICITACAOTERMO AOITIVO N*. 7 

CONTRATO N*.4/201 J
Tormo do Aduivo do pnwo 
71/2016, co«o6fi»do 
PHango o a ompfoso TECNiCA 
CONSTRUC^ES LTDA. na (om»a a 6<;yu»:

Co*'"

0 Muntci). o
ConWAto n*. 4/2013. 
proxo do vlgAncio o

Tormo Adilivo 
prorrogocAo t 
roajuski do vaioros. colobrocto

Pregao Presencial n° 096/2017 
Procedimento Licitatdrlo n0 156/20178! ■

Mumc/pio do Pllonga o MAURICIO 
TEIXEIRA PADILHA, no formo n •ogu«

lido. 0 MUNICIPIO OE PITANGA e. do outro t O MumcJpio de PalmitaWPR. Eslado do ParanA com fundamenlo na lo» Fodoral n° 10.520. 
de 17 de julho de 2002. apiicando-ao subaidianamenle, no quo couberem, as disposicdos da 
lei Federal n6 8.666. de 21 de junho de 1993. com alleracOes postenores. e dem»s normas 
regulamenlaros apltcaveis a espOoe comumca quo reali/ard batagao conlorme 
seguinfes u specificates

Polo pretente Insirumonio, do 
empfosa TECNICA IE BOY CONSTRUCOES LTDA. CNPJ 18.290.777/0001 ul.

o MUNICIPIO DE PITANOA. do oulro lodo. aPolo pr«

Srto|. MAURICIO TEIXEIRA PADUKA. j# quaMicadoo 
aogntnla Tormo Adiliwo n* 7 
qual ODjOlo 0 ALUGUEL DE IMOVEL DEST1NADO AO CAPS, conlormo o Mposto a aogulr

ilo mstrumonlo.

aiualado por muluo conoonao, o 
Cootralo n* 4/2013. le/eronto a Dispenao da LtcilacSo n* 7/2013.quatficados. tom a;ustado per muluo contemo, o eogulnto Tormo Aailfvo n* 04. ao c 

n' 71/2016. raforonio a kOia^o n* 0V2016, na modaltdado lomada do progo. qual c ol- 
execucao do o’jra do rocapoamenlo aslAltico onlrt 
Pei tor a e racapeamento asfNtrco 
Dug jo de Caxiaa. Conlorme o dispoalo a soguir:

Ruas Duque do Ca»as • .bii 
poor as trrogularw nas Rubs Hannqoo CLAUSULA PRIMEIRA O p/azo do ancorramonlo 

adiUvado aid o n* 06 qual venomento 0 164)8/2017. hco pcorrogado par OG (••<») mooo* 
•ncorrando-oo om 1*02/2018

contralo onglaalmonta pm^iWo u W»
OBJETO CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E UMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALM FT AL • PR. DURANTE O ANO DE 2018. (CONFORME O ANEXO)

CLAUSULA PRIMEIRA prazo do v^tooa 0 0«0Cuck> or^inatmomo pr*n»:o 0 j# 3 .a 
SCO n* 1. 2 qual o voncifronlo 8 3009/2017. (<a prorrogado por 3 ttrisj meses ence* XT-> 
am 30/12/2017.001 conlormidade com An90 57 fl*. Inc so II 
CLAUSULA SEGUNOA. ManMm so maMrooas as doman cUusUas do ContrKo

CLAUSULA SEGUNOA O v^or aluai do contrato qua) o valor a RSI.580.14 (Urn rrul ounhonloa • 
Mftsonm 'om>% • quaior/a c«niavoa) men*ai* maniom^o para o pariooo pronogaoo lolali/anoo 
RS9 360.84 (ncva mU Irazantaa • sasaema

DATA DE ABERTURA: 05 de Dezembro do 2017 2s 09 00 hcxas
e cianta e qualro camavos)

CRITERIO OE JULGAMENTO: Manor Prep) por Lole

VALOR TOTAL DO LOTE : R| 227.673.60 (Duxantoa 0 Vmta 0 Sola MU. Seiscentos 0 
Setonla e Tris Rears e Sessenta Centavoa).

CLAUSULA TERCEIRA MantOm-sa madaradaa domaia clOusuios do Cootralo ora addado

E assim. par estarem jusios e concratados. aasmam o prascnte cm duas vias de rgi eo 
forma. E nssmi. por ram juslos e coniratodos. asamam o prescnlc duas via* de iguol toor e forma

Pnanga. 17/0*7017
INFORMAgdES: 0 EaHal o anoxos osUo disponlvoia 
lambdm podendo

MoisOs Luplon n® 1001 - Centro, em Palmllal - Parana. Fono (42) 3657-1222. do sogunda a 
soxla-feira. no liordno do expedient.

site wwy» palfTslal.pf. ^r.Piianga. 29 do soiorrtwo 2017.
seae da Preleltuni MunlOpal de Palmllal, silo a Ruarelirados

(c ido)

Dr. Molcol G. Callow 
Profollo

Barboaagnrl Rodrlgu 
> Municipal

PolmllM-PR, 20 do Novembro de 2017.

(original dovidamonie assmado) (original oeviaamenie as. to

(original dovidomonio assmado)
T6CNICA LE BOY CONSTRi. . Ol TDA VALDENEI DE SOUZA 

Profollo Municipal

Dr. Malcol Gelson C. R. Barbosa 
Profollo Municipal Nlcanor Bueno Tobcolra

Procurador

. MUNICIPIO DEPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRm Jk PALMITAL
GESTAO Z017/2020AVISO DE LICITACAO adjudicacAo

Pregao Presencial n0 097/2017 
Procedimento Licitatorio n0 157/2017

SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRApAO 
Departamento de Compras e Llcitaqdes

PREGAO PRESENCIAL N* 089^017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N* 14*2017

ADJUDICO o Procedrmonio LioUUlno n* 149/2017. olaborado pela Modaudado do 
PREGAO PRESENCIAL N* 091/2017. quo tom por ob^to -AQUISIQAO DE TOLDO COM 
COBERTURA EM POLICARBONATO. FIXADO EM ESTRUTURA METAL 1C A. COM 
DIMENgCES DE 19.70M. DE COMPRIMENTO POR 6.85M. OE LARGURA. 
TOTALIZANDO 134.95 M2. INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAQAO - TERMO DE 
REFEReNCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL", polo Proposta 
Vantajosa pare o Municlplo. Menor Proqo por Loto. conforme espeoficado no EdUal o. com 
Base no RelatOrto do Julgamenlo e Classjfrca?ao e Parecor Jurldlco. ADJUDICO os objetoB 
ao but auto

O Municlplo de Palmital-PR. Etfado do Parana com lundamenio na Lei Fede' 11 n° 
de 17 de julho de 2002, aplicando-se aubaidianamente, no qua ccuberem. as a «i‘ 
Ld Federal n° 8.666. de 2i de junho do 1093. com BlUira<t©s poslenores. e de 
regulsmenla.-es nplktvwls d esp^do. comunlca quo reatlzord lldia<to doir . 
segulntes espec/flcaitas

520,

da

EXTRATO DE CONTRATO N° 27172017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR. possoo JurWoa do d-o4o publico, mscnlo no 
CNPJ/MF sob o n* 75.680.025/0001-82.
1001, Ceni/o. Eslado do Parana nosto alo. ropn*M*niado polo Profollo Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.

OBJETO CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA O FORN. CU. NTO 
DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES Dl UVu.SAS 
SECRET ARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR. DURANTE O ANO Di .01 r/AS 
CONDICOES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (CONFORME O A .. XL

sodo administrallva Rua Morses Lupon n*
RACO METALURGICA LTDA - ME-CNPJ- 17.490.19*0001-31 
E 01 - no valor do RS 31.840.00 (Trinla o Urn Mil. Oiloconlos o Quaronla Roma), 

aendo que o mesmo aprosoniou proposla condizenie e vabda ao objeio oeste procedlmonio 
hoiaiono. Cujos vaioros usLlo compativeis 
procodimonio l< lauJno.

FER
LOT

resa E. O. L RODRIGUES PESCA - ME possoa mridca do dtfoilo 
ondorogo 6 Rod. PR 463. */n. Zona Rural CEP 87.640-000 Umfio' - PR. msc/ita

CONTRATADO: 
pnvodo
no CNPJ/MF sob n*. 13555.69*0002-20 nosto flio rtprosonlado por SOu (sua) roprosonumo 
Legal. Senhor (a) Ekzabolhe da OOvei'a Lena Rodrigues, portador do RG n» 6.070.004-4 
SSP/PR o mscmo no CPF/VF sob O n* 684 069 979-15 do»>or«nada CONTRATAOA

os promos roforanaais miogronlos do
DATA OE ABERTURA: 11 do Dozombm de 2017 6s 0900 boras

CRITERIO OE JULGAMENTO Menor Pre?o por Loto

VALO* total DO LOTI: RS 89.999.00 (Oltenia a Nove Mil. Novectntos e Now i • . jvo 
Reals).

Tendo vista que a empresa acma otada. apreseniou os vaiores compativeis 
e'enoats miogranies do procedimenio lidiaiGno. Perfazendo assim 

R$ 31.840.00 (Trinla • Um Mil. OUocentos e Quarenta Reals).

D6-se a pubiicagio devida.

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE KITS 
DE FOGOS OE ARTIFICIOS. MONTAGEM E EXECUCAO 0E SHOW PIROTECNICO. 
CONFORME ANEXO I. TERMO DE REFERENCIA. PARTE INTEGRANTE OESTE EDITAL.

IOI* deproves

INFORMAC0ES O Erfclal o anexos estoo di»pon.ve.s 
tambem podendo ser renrados 
Moises Luplon n® 1001 - Cent/o em Palmllal - Parana Fone (42) 3657-1222 o la 6 
se**- ‘'■'a, no horanodo expodtonle

site www.pain jk v bc.

sodo da Prefertura f.Vjmopai de Palmia it Rua
DATA DO CONTRATO: 21 de Novembro de 2017

Murucipro do Painuial-PR. 21 do Novembro oe 2017.

VIGEnCIA: 12 (Doze) Meses. ou seja. 20 de Novembro de 2018.

Palmilal-PR. 21 do Nover .017
NOEMI OE LIMA MOREIRA 

Pregooira
VALOR TOTAL: RS 29.000.00 (Vlnl# • Nove Mil Reals).

VALDENEI DE SOUZA 
Profollo Municipal FORO: Comarca de Palmital - PR.

MUNICIPIO DE PITANGA
C-»l niUNIMtlM

: JANUAO, •
*1 700 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRMUNICfPIO DE >«tr..i«r*I«JI iu*t «l7J
chmmo AOWiHininaiivo /s 
CAIXA IX-STAt ••PALMITAL GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGACAO
TERMO AOITIVO N' . 
CONTRATO N* 197/2011

GESTAO 2017/2020
INN /1.M5.02V5M1-I;

HOMOLOGO o Pmceotmenio Louifino n* lea^lT. ekaboraoc p«U MooaMiM Oo PREGAO 
PRESENCIAL n* 011/2017 que tam par oo^o ‘■AQUISIQAO DE TOLDO COM COBERTURA 
EM POLICARBONATO. FIXADO EM ESTRUTURA METALICA. COM DIMENCOES DE 
19.70M. OE COMPRIMENTO POR 6.85M. DE LARGURA. TOTALIZANDO 134.95 M2 
INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALACAO - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL’. oele Proposla me« Vemapjsa para o Uunctpo MENOR 
PRECO. POR LOTE conUxme osoecAcado no Efl*al e.

OattrecacAo a Paracer JurkUco. HOMOLOGO os oo.olos ao llaianie

. • . C-n.- AMBH.MAI COSTS

.11 rKOJLfits TflCNICt** l «A*NMX»OMl.sSECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 
Departamento do Compras e Liotagdes

PREGAO PRESENCIAL N* 091/2017

LTOA. -

AH»i.KTAfc costa oerra raojirroe Ttcatcoa ■ COMStlLTOHIA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N* 14*2017
Rataidio 0a Jutgamamo a

<|<m! coje'u »EXTRATO DE CONTRATO N* 272/2017 vre«v.
f:unicir"‘.» • elabO'ASSO

•rtn 0 •L*«»ni.’.inen»a B* *'1
FERRAQO METALURGICA LTDA - ME-CNPJ-17.490.198/0001-31CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR pesson jurid^cn de dirolto pubJ.

CNPJ/MF aob o n* 75.680.025XXXJ1-82, com soda admlnislmtiva na Rua Mom.
1001, Conl/o. Eslado do Parana nosto alo. ropmaontndo polo Proferto Municip^1 .All t:NEI 
OE SOUZA.

. n* til umanarr.
LOTE 01 •

sondo quo o mosmo aprosonlou proposla condizonlo o vaitdn 
procedimenio IlcitalOrlo. Cujos vaiores esl&o compativeis 
Iniegrnnles do procedimenio licilaldrio.

valor do RS 31.840.00 (Trinta e Um MU. OUocentos e Quaronla Reals),

objolo dosio 
(rngos referenclals

iian«*> • mo-
nqj tr* !•

•»MA<4v at

CONTRATADO: FERRARO METALURGICA LIDA - ME pesaoa JuHdtca
andereco 6 Rua Dr* JoSo Ferreira Nevu*, n*854, Ceniro. CEP 8527(M)OC .tin PR 

CNPJ/MF sob n* 17.490.198-0001-31.
ji nn u-Seh:*-i- v»e6nri« uu t-CLAUfULA PMIKBXRAinscnta

ropresentanla Logoi, Sennor (a) EVARI8TON WALIGURA portador 
SSP/PR o mscr.lo no CPF/MF sob o n* C36.030.20B-14 denominada CONTRATAL -

representnda p. -ta)
RG n' <8 8-4

22/U/2017
Tendo em viola quo a empresa acima citada apreseniou os vaiores compatlvols 
pregos referencia s iniegrantes do procedimenio licUatOflo. Perfazendo assim um lotnl do 
RS 31.840.00 (Trinta e Um MU. OUocentos e Quarenta Reals).

22/05/2010
OBJETO AQUISIQAO DE TOLDO COM COBERTURA EM POLICARBONATO. I IXAOu EM 

ESTRUTURA METALICA. COM DIMENQOES DE 1S.70M. DE COMPRIMENTO I JR 5M. 
DE LARGURA, TOTALIZANDO 134.93 M2. INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTAi QA

ClAubula *r.GUNDA «•.

D8-se a pubtcacAo dewsa a ■ -se o connate na brma da let
DATA DO CONTRATO 21 Oe NovemOm de 2017

Uuncpo de P**T*M4»R 21 deNpvvntMO de 2017

LVIGENCIA: 12 (Doze) Maws 20 de Novervoro de 2018 /'
i

. MakWrtMsaa C.«. Kartrusa Arnbicnul CosisIKM 
|’i njrlot Trs’iiL'tts 11

VALOR TOTAL: RS 31.S40.00 (TrtnU e Um MIL OUocentos e Quarenta Raais)
turla l.lilu.

\VALDENEI DE SOUZA 
Prefalto Municipal

FORO: Comarca oe PaAnital • PR

http://www.pain
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CNPJ: 27.595/865/0001-02
Av Central, 54 - Centro - CEP 86.950-000 

Fone-Fax (44) 3272-1897

Fenix, 01 de dezembro de 2017.

Exmo. Senhor,

Valdenei de Souza

Prefeito Municipal de Palmital

Ref.:
EDITAL DE LICITAQAO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

A empresa E. FREIRE DE AGUIAR EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

27.595.865/0001-02, com sede a Av. Central, 54, CEP: 86.950-000, em Fenix, Estado 

do Parana, por seu representante legal a Sr.° EMILIANE FREIRE DE AGUIAR, vem, 
baseado no § 2°, do art. 41, da Lei n° 8666/93, em tempo habil, a presenga de 

Vossa Senhoria a fim de

IN PUGNAR

os termos do Edital em referencia, que adiante especifica, o que faz na conformidade 

seguinte:

I - DOS FATOS

A subscrevente tendo interesse em participar da licitagao supramencionada, adquiriu 

o respectivo Edital, conforme documento junto.

Ao verificar as condigdes para participagao no pleito em tela, deparou-se a mesma 

com a exigencia formulada no Item 7.1.4 - Qualificagao Economico- Financeira: que 

vem assim escrita: "c) a contratada devera apresentar comprovante de 

prestagao de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou fianga 

baneariaf seguro garantia correspondents a 5% (cinco por cento) do valor 

global estimado deste contra to, devendo ser renovada a cada prorrogagad'

Sucede que, tal exigencia se mostra iiegal, pois afronta as normas que regem o 

procedimento licitatorio, como a frente sera demonstrado.
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CNPJ: 27.595/865/0001-02
Av. Central, 54 - Centro - CEP 86.950-000 

Fone-Fax (44)3272-1897

II - DA ILEGALIDADE

De acordo com o inciso I do artigo 5° da Lei 10.520/2002, e vedado aos agentes 

publicos:

Art. 5° E vedada a exigencia de:

I - garantia de proposta; (...)

Apesar de ser legaimente admissive! a exigencia da garantia da proposta na 
Lei 8.666/1993 para as diversas modalidades de licitagao nela previstas, nao se pode 
afirmar que seja admissive! para todas as modalidades de licitagao. Isso, em razao 
do surgimento da modalidade pregao, instituida pela Lei 10.520/2002, objetivando a 
aquisigao de bens e servigos comuns.

A Lei 10.520/2002 veda expressamente tal exigencia na modalidade pregao, sendo 
certo que a constancia de tal exigencia em edital dessa modalidade, seja presencial 
ou eletronico, afronta o disposto no inciso I do artigo 5° da Lei 10.520/2002.

Nao ha, contudo, vedagao de exigencia da garantia contratual no pregao, sendo 
possivel sua previsao no respectivo edital, tendo em vista a discricionariedade deste 
ato. Dessa forma, e coroiario logico que, embora seja possivel a exigencia 
concomitante de ambas as garantias nas modalidades de licitagao previstas na 
Lei 8.666/1993, pois aplicaveis em mementos distintos e com finalidades distintas, 
nao sera possivel essa cumulagao na modalidade pregao, haja vista estar 
expressamente vedada a exigencia de garantia da proposta na fase de habilitacao 
para essa modalidade. Desse modo, a possibilidade de exigencia da garantia da 
proposta para habilitagao na modalidade pregao limitaria a competitividade atraves 
da restrigao a participagao no procedimento licitatorio, impossibilitando, assim, a 
busca pelo melhor prego por parte da Administragao Publica.

“Requisites de habilitacao indevidos: 1 - Exigencia sinniltanea de capita! 
social mmimo e de garantia da proposta. Representagao formulada ao TCU 
apontou possiveis irregularidades no edital da Concorrencia n° 002/2009. 
dcstinada a contratacao das obras do Centro de Convengoes de Umuarama/PR, 
envolvendo recursos federais transferidos pelo Ministerio do Turismo. Entre as 
supostas irregularidades. as quais justificaram a oitiva do Prefcito Municipal, 
merccou destaque a "exigencia sinniltanea de comprovacao de capital social 
mini mo e de apresentaedo de garantia da proposta /.../. decorrente do 
descumprimento do art. .?/, § 2". da Lei n° 8.666/93". Em sen veto, o relator 
destacou que a exigencia simultanea, na fase de habilitagao. de capital social ou 
patrimonio liquido mlnimo e de garantia da proposta e. de fato, irregular. Alem 
de cxtrapolar as exigencias de qualificagao economico-financeira previstas em 
leL ela poderia prejudicar o carater competitivo da licitagao. No entanto, o 
relator concordou com a unidade tccnica que. no caso concreto. a aludida 
irnpropriedadc nao teve o condao de afetar a competitividade do certarne. Assim 
sendo, a fun de evitar a sua repetigao em futuras licitagocs com recursos 
federais c de cumprir a fungao pedagogica do Tribunal, o Plcnario. acolhendo o 
voto do relator, decidiu expedir alerta a Prefeitura Municipal de Umuarama/PR. 
Acdrddo n.° 2035/2010-Plendrio, TC-005.033/2010-1, rei Min. Valmir 
Cam pelo, 18.08.2010”.
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III - DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNACAO julgada procedente, 
com efeito para:

• declarar-se nulo o item atacado;

• determinar-se a republicagao do Editai, devidamente corrigido, reabrindo-se o 

prazo inicialmente previsto, conforme inciso V, do art. 4, da Lei 10.520/2002.

Nestes Term os,

Deferimento.

ol* (touLion.sE. FREIRE DE AGUIAR El 
CNPJ 27.595.865/0001-02 
Nome:
RG:
Cargo:

LI - ME

Emiliane Freire de Aguiar 
8.878 423-5-SESP-PR / CPF: 049.142.149-46 

Proprietor! a
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PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°156/2017

I -PREAMBULO

1.1-0 Municipio de Palmital, Estado do Parana, atraves da Pregoeira Noemi 
de Lima Moreira e de sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria n° 186/2017, de 
06/03/2017, com a devida autorizagao expedida pelo Sr. Prefeito VALDENEI DE 
SOUZA, e de conformidade com a Lei Federal n° 10.520, de 17 de Agosto de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes da Lei Federal n° 
8.666, de 26 de Agosto de 1993, com alteragoes posteriores, torna publico a realizagao 
de Licitagao na Modalidade Pregao Presencial, no dia 18 de Dezembro 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 
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas condigoes fixadas 
neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitagao do tipo “MENOR PREQO POR 
LOTE

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

1.3 - A abertura das propostas dos interessados, bem como o inicio da 
Disputa de Pregos sera as 09:00 horas, do dia 18 de Dezembro 2017 , no local retro 
estabelecido.

1.4 - Os interessados em participar desta licitagao deverao encaminhar os 
envelopes contendo a documentagao e proposta de pregos, os quais deverao ser 
protocolizados ate as 08:30 horas do dia 18 de Dezembro de 2017 , nao havendo 
tolerancia quanto aos eventuais atrasos.

II - OBJETO

2.1 - Constitui objeto da presente licitagao CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.

DE
SUPRIR AS

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

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

Ill - CONDIQOES DE PARTICIPAQAO NA LICITAgAO

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

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

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

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

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

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

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

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

3.09 - E vedada a participagao de empresa:

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

3.08



000076PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

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 de sua interposipao e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alinea “a", que comprove os poderes do mandante 
para a outorga, os quais serao apresentados fora dos Envelopes A e B.

4.2 - O licitante que nao cumprir as exigencias de representapao nao podera 
formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregao, valendo, contudo, para todos 
os 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 verbals, nao
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admitindo-se em hipotese alguma a manifestacao verbal de outro nao
credenciado, nesta fase.

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

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

4.8 - Os interessados em participar desta licitagao deverao encaminhar os 
envelopes contendo a documentagao e proposta de pregos, os quais deverao ser 
protocolizados ate as 08:30 horas do dia 05/12/2017 (cinco dias de dezembro de 
2017) de . nao havendo tolerancia quanto aos eventuais atrasos.

V - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

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

ENVELOPE A - “PROPOSTA DE PREQOS”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS 
E LIMPEZA URBANA PARA 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
- PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ 
PARTE INTEGRANTE DO EDITALEMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:

SUPRIR AS NECESSIDADES DA

ENVELOPE B - “DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS 
E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL 
- PR, DURANTE O ANO DE 2018.
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ/MF:
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5.2 - A ausencia ou incorregoes dos dizeres citados acima, na parte externa 
dos envelopes nao constituira motivo 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 expressdes tecnicas de uso corrente, 
com suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borroes ou 
entrelinha e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se a procuragao.

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

VI - DO CONTEUDO DO ENVELOPE PROPOSTA

6.1 - A proposta devera center os seguintes elementos:

a) Nome, enderego, CNPJ/MF;

b) Numero do procedimento do Pregao;

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

d) Pregos unitarios e totals dos itens, expresses em Real (R$), em 
algarismo, devendo center apenas duas casas apos a virgula, 
estar 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;
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i) Todos os custos decorrentes da elaboragao e apresentagao de 
propostas serao de responsabilidade da licitante, bem assim, 
pelas transagoes que forem efetuadas em seu nome.

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

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

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

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

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE HABILITAQAO

7.1-0 envelope “B" “Documentos de Habilitagao" devera conter 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 constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedades por agoes, acompanhado de 
documentos de eleigao de seus administradores;

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

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

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

f) O contrato social em vigor, a que se refere a alinea “b”, trata-se 
da ultima alteragao contratual consolidada ou na falta desta, a

http://www.palmital.com.br
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apresenta?ao 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 - Regularidade Fiscal:

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

b) Prova de inscrigao no Cadastre 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 e Contribuigoes Previdenciarias, 
expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

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

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

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

g) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga 
do Trabalho, mediante a apresentagao de Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo Vll-A 
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- 
Lei ne 5.452, de 12 de maio de 1943.” (NR), em atendimento ao 
Artigo 29, V da Lei 8.666/93.

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

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

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

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

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 expedipao.

7.3 - Se a documentapao de habilitapao 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 licitapao, antes da data 
e horario da abertura no ato da sessao.

7.5 -Nao serao aceitos documentos apresentados atraves de fax.

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

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

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

8.1 - Os lances serao ofertados pelo VALOR FOR LOTE

8.2 - Aberta a etapa competitiva (sessao publica), as licitantes poderao 
encaminhar lances exclusivamente per 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.

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 minimo de um lance
para o outro podera ser acordado antes do inicio dos lances entre os licitantes e a
Pregoeira.

IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

9.2 - Apos analise e aceitagao da proposta, a Pregoeira anunciara a licitante 
vencedora imediatamente apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica 
ou, quando for o caso, apos a negociagao e decisao acerca da aceitagao do valor.
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9.3 - Na hipotese da proposta ou do lance de menor valor nao ser aceito, ou se 
a licitante vencedora desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeira examinara a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo a sua 
habilitagao, na ordem de classificagao, segundo o criterio de MENOR PREQO e assim 
sucessivamente ate a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

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

X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO GERAL

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

10.2 - De posse da relagao das licitantes credenciadas, a Pregoeira fara a 
divulgagao verbal dos interessados, dando inicio 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 lote, observadas as exigencias estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.

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

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

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

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

d) Cuios os precos forem manifestamente inexequiveis; sendo que 
nesta hipotese. o preqoeiro, utilizando de sua competencia para promocao de
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.12 - Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades cabiveis.
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10.13 - A Pregoeira podera negociar com a licitante excluida na forma do 
subitem 10.11, caso a licitante vencedora seja inabilitada, observada a ordem de 
classificagao.

10.14 - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contratagao, hipotese 
em que a Pregoeira podera negociar diretamente com a 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 prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera 
ser iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente 
solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e 
executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos

serem
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sera fracionada e de acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias 
responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

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)

XI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII - IMPUGNAQAO DO ATO CONVOCATORIO

12.1 - Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a realizagao da 
sessao, qualquer interessado podera solicitar esclarecimento, requerer providencias ou 
impugnar 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
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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 
correr 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.

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

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

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

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

XV - DOTAQAO ORQAMENTARIA

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

dotaqOes
Exercici 
o da 
despes

Conta Funcional program^tica Natureza da 
despesa

Grupo da font©Fonte
da de
despes recurso

a a
3130 3.3.90.39.21.00 Do Exercicio2017 10.002.04.122.0401.2069 0

2017 3220 10.003.15.452.1501.2066 3.3.90.39.21.00 Do Exercicio0

XVI - DA CONTRATAQAO

16.1 - Da formalizagao do contrato:

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

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

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

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

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

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

16.2 - Da Alteragao do Contrato:

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

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

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

16.3 - Das Obrigagoes e responsabilidades:

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

b) A CONTRATANTE se obriga a prestar todas as 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 motives para rescisao 
do contrato:

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

II - A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao da 
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a 
fusao, cisao ou incorporagao, que afete a boa execugao deste;
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III - O desatendimento das determinates regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao. assim como as de seus 
superiores;

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

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

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

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

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

IX - Razoes de interesse do servigo publico;

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

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;

XI

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

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

XIV - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 
(trinta) dias apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentagao de Nota 
Fiscal devidamente atestada por quern de direito e prova de regularidade relativa a 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos socials 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:
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Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato 
pelo descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigapoes 
impostas ao mesmo;

a)

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

b)

XVIII - DA ENTREGA E RECEBIMENTO

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

18.2-0 objeto da presente licitapao sera recebido:

a) provisoriamente para efeito de posterior verificapao de sua 
conformidade com a especificapao;

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

c) sera rejeitado no recebimento, o objeto fornecido com especificapoes 
diferentes das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, 
devendo a sua substituipao 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 especificapao, rejeita-lo no todo, determinando sua 
substituipao ou rescindindo a contratapao, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b) na hipotese de substituipao, a Contratada devera faze-la em 
conformidade com a indicapao da Administrapao, no prazo maximo de 02 (Dois) dias, 
contados da notificapao por escrito, mantido o prepo inicialmente contratado;

XIX - PAGAMENTO

19.1 - O pagamento a empresa a ser contratada sera efetuado em 30 (trinta) 
dias, apos ao fornecimento do objeto licitado, mediante apresentapao 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 Servipo (FGTS), 
demonstrando situapao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
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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 prepos ou a atualizagao 
monetaria.

XX - SANQOES ADMINISTRATIVAS

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

20.2 - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar 
ou fraudar a sua execupao, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito previo da citapao e ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a 
Administrapao Publica pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motives determinantes da punipao ou ate que seja proferida a reabilitapao perante a 
propria autoridade que aplicou 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.

XXI - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

21.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer 
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratapao, o mais 
alto padrao de etica durante todo o processo de licitapao, de contratapao e de execupao 
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 apao de servidor 
publico no processo de licitapao ou na execupao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o processo de licitapao ou de execupao 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 prepos em niveis artificials e nao-competitivos;
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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 - DISPOSIQOES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.12 - Como condigao para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor 
devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de habilitagao, bem
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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.

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 PROCURAQAO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 
DE HABILITAQAO
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO 
ANEXO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
ANEXO XI - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 
PROPOSTA DE PREQOS

MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - 

DOCUMENTAQAO
ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIV - PROTOCOL© DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS.

MODELO DE DECLARAQAO DE ELABORAQAOIX

XII

Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 20/11/2017

VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

LOTE: 1 - Lote 001
Item C6digo Nome do 

produto/servigo
Quantidad Unidade Prego Prego m£ximo 

maximo totaldo aV.e
a. •.

produto/s
ervigo

MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E 
LIMPEZA 
EXECUQAO DE 
SERVIQOS PARA 
RECUPERAQAO DE 
PONTES E 
BUEIROS, LIMPEZA 
E PINTURA DE 
MEIO FIO, CORTE 
DE GRAMA, 
LIMPEZA DE VIAS 
PUBLICAS E 
BUEIROS.

1 14122 21.120,00 HR 10,78 227.673,60

TOTAL R$ 227.673,60

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
Setenta e Tres Reais e Se&se

7t673,6p (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e 
nCentavos).________

^L0ENEI DE So/jZA 

Prefeito Municipal

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017



00009S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNS-J 7MSC37VC00: 81

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciapao desta Comissao de Licitapao a nossa 
proposta de pregos relativa ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, nas condigoes fixadas 
neste Edital - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO 
EDITAL, conforme segue:

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

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

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

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

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

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

deem

Atenciosamente

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017
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DECLARAQAO
(Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n° 10.520/02)

, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
na cidade de

possui todos os requisites exigidos no Edital de Pregao n° 96/2017, objeto do 
Procedimento Licitatorio N° 156/2017, 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.

A empresa
sediada na Rua/Avenida n° DECLARA que

(Local) de de 2017.

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

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO
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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

(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° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

Pelo instrumento, Sr.(a) 
portador(a) do

presente credenciamos o(a)

Cedula de Identidade n° ____ , inscrito no CPF/MF sob o n°
representante dacomo empresa 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°
__________________, sito a Rua
para participar da licitagao acima referenciada, instaurada pelo Municlpio de PALMITAL

cidade de
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- Parana, na quaiidade 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.

(Local), de de 2017.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal

ANEXO VI - MODELO DE PROCURAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

LOGOTIPO DA EMPRESA

PROCURAQAO

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

devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob n°
EMPRESA sedecom na

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

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

onomeia e seu
Sr.
identidade, RG n° e do CPF/MF, sob n° a quern sao
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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.

/2017

(Local e data) de de 2017.

Nome do Responsavel Legal 
Outorgante

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n° 
ato representado por ___

(enderego completo), neste 
_________ (estado civil),

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

, DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame licitatorio, modalidade 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 
supervenientes.

de de 2017.
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(nome completo do representante da empresa, n° da C.l. e assinatura)

OBS: Emitir em papel timbrado da empresa ou apor carimbo da empresa juntamente 
com a assinatura do seu representante.

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAQAO PARA HABILITAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96

MODELO DE DECLARAQAO 
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

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

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

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

(local e data)

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

(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° 96/2017, 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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
foi elaborada de maneira mdependente (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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a mtengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, 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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 quanto a participar ou nao da 
referida licitagao;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 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° 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N° 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL antes da abertura oficial das propostas; e

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

em___de de

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

ANEXO X - MODELO DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
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PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

____________ , representante
declara sob as penas da Lei,
________ (microempresa ou

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

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

de de 2017.

(nome e assinatura do responsavel legal)

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017



ocmo7PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PRm CNPJ 7566«»?WlK)01-«^

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

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

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

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

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal

ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL -
DOCUMENTAQAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
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inscrita no CNPJ/MF sob o n°......................
................. , com plenos poderes para decidir

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

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

Local e data

Assinatura

Nome do Proponente ou Representante Legal

ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2017

CONTRATO PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E
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LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 
2018, NAS CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE 
FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PALMITAL-PR E A EMPRESA__________________________ .

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

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

brasileiro

xxxxx

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

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

CPF/MF sob o n°

da Lei n.° 8.666/93 e suas alterapoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas condipoes 
do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de e pelas clausulas a seguir expressas 
definidoras dos direitos, obrigapoes e responsabilidades das partes.

/ /

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDigOES FIXADAS NESTE 
EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR com 
entrega unica, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de 
Palmital - Parana, nas quantidades e especificapoes, contidas e estabelecidos no 
anexo I do Edital Modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 parte integrante 
deste, independente de transcripao, conforme segue:

DE
SUPRIR AS

(Relapao dos itens vencedores)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAgAO APLICAVEL E DA VINCULAgAO DO 
CONTRATO



oooiio
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR*

A legisla^ao aplicavel a este Contrato e a constante da Lei Federal n° 
10.520/2002 e a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterapdes 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° 96/2017 e 
seus Anexos, Proposta de Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam.

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

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do PREGAO PRESENCIAL 
N° 96/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de 
Palmital-Pr, no sitio do Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Jornal Correio 
do Cidadao, constante do Procedimento Licitatorio N° 156/2017, bem assim aos termos 
da proposta comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprirtodas 
as obrigagoes ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

§ 3°

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° 96/2017 
e as clausulas expressas neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Paragrafo Unico - Constituem obrigagoes da CONTRATADA, alem das 

demais previstas neste Contrato:

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

II - Fornecer o objeto deste contrato dentro dos elevados padroes de eficiencia 
e capacitagao, assumindo 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
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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° 96/2017 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
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 necessarios a execugao da contratagao;

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

III

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

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

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

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

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

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

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

iniciada
serem

II - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser 
iniciada apos a assinatura do termo de contrato de fomecimento de acordo com as 
requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por autoridade 
competente.

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

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

IV

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

V

VI - Os servigos oferecido devera atender estritamente as descrigoes 
constantes no Anexo I.

CLAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

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

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

§ 2° - Verificada a ocorrencia de irregularidade no cumprimento do contrato, a 
Fiscalizagao tomara as providencias legais e contratuais cabiveis, inclusive quanto a 
aplicagao das penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, 
Lei Federal n° 10.520/2002 e suas alteragoes posteriores.
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§ 3° - A fiscalizagao por parte da CONTRATANTE nao eximira ou reduzira em 
nenhuma hipotese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que nao indicada pela fiscalizagao.

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Central de
controle.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

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

DQTAgOES
Conta Grupo da fonteExerclci 

o da 
despes

Funcional programatica Fonte Natureza da 
despesada de

despes recurso
a a

Do Exercicio3.3.90.39.21.002017 3130 10.002.04.122.0401.2069 0
Do Exercicio3.3.90.39.21.002017 3220 10.003.15.452.1501.2066 0

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$ (

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

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

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

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

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

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

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

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicara a aplicagao das penalidades previstas na 
Clausula anterior, por intermedio de expediente registrado com AVISO DE 
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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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 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.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os propositos das clausulas acima, a 

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

em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 

indicadas possam inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos, 

contas e registros relacionados a licitagao e a execugao do contrato."

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO

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

§ 1° - A rescisao acarretara, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retengao dos creditos
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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.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA 
ADMINISTRAQAO

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA

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

CLAUSULA DECIMA-OITAVA - 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 condigoes 
supervenientes que impliquem em modificagoes nos casos previstos nos Diplomas 
Legais pertinentes a materia.

CLAUSULA VIGESIMA-DA GARANTIA
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A contratada devera apresentar o comprovante de garantia, podendo 
optar por caugao em dinheiro ou fianga bancaria, seguro garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, 
devendo ser renovada a cada prorrogagao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO

A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017, 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.dePalmital-PR

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal 
Contratante

Contratada

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

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

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

CEP:ESTADO:

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

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

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

de 2017.Local: de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E CARIMBO DA EMPRESA
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MODELO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu

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

e CPF n° Representante

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

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

Palmital de de

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°156/2017

ERRATA

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA HABILITAQAO
Fica suprimido da condigao de habilitagao das empresa para Participagao do 
certame licitatorio conforme descrito na letra (C) do Item 7.1.4, conforme descrito 
abaixo:

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

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

Fica alterado as condigdes da contratagao da formalizacao do 

XVI- DA CONTRA!AQAO

contrato:

16.1- da formalizagao do contrato:

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

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

c) Como condigao para celebragao da contratagao, a licitante 
adjudicataria devera se encontrar nas mesmas condigoes requeridas na fase de 
habilitagao.
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d) como condigao para a contratagao a licitante vencedoradevera 
apresentar ocomprovante de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro 
ou fianga bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global estimado deste contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogagao.

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

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

Palmital 01 de Dezembro de 2017
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Pregao Presencial n° 096/2017

Procedimento Licitatorio n° 156/2017

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

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, (CONFORME O ANEXO)

NOVA DATA DE ABERTURA: 18 de Dezembro de 2017 as 09:00 boras

PROTOCOLO: 08:30 (Oito Horas E Trinta Minuto)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego por Lote

VALOR TOTAL DO LOTE : R$ 227.673,60 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e 
Setenta e Tres Reals e Sessenta Centavos).

INFORMAQOES: O Edital e anexos estao disponiveis no site www.palmital.pr.qov.br, tambem 
podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito a Rua Moises Lupion 
n° 1001 - Centro, em Palmital - Paraper^one: (42) 3657-1222, de segunda a sexta-feira, no 
horario de expediente. ]

FaTmital-PR, 01 de Dezembro de 2017.

KLDENEI DE 
Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222

http://www.palmital.pr.qov.br
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c) Como condi?ao para celebrate da contratapao, a lidtante 
adjudicataria devera se encontrar nas mesmas conduces requeridas na fase de ■ PREFEITURA MUNICIPAL DEFALMITAL-FR
habilitapao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR a*
d) como condipao para a contratapao a licitante vencedora 

devera apresentar o comprovante de garantia, podendo optar por caupao em 
dinheiro ou fianpa bancaria, seguro garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global estimado deste contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogapao.

4# CW; r»i»KV>;5 »:

REPUBLICACAO AVISO DE LICITACAO

Pregao Presencial n0 096/2017PREGAOPRESENCIALN0 97/2017

PRXEDIMENTO LICfTATORIO No157/2017 Procedimento Licitatorio n° 15612017e) Quando o convocado nao assinar ;ermo de contrato ou nao aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condipoes estabeleados. a Pregoeira 
examinara as oferias subsequentes e a qualificapao dos licitantes. na ordem de 
classificapao, e assim sucessivamente, ate a apurapao de uma que atenda ao Edital, 
negodando diretamente com o proponente para que seja obtido prepo melhor.

O Mumcipio de Palmitai-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 disposipoes da 
Lei Federal nc 8.666, de 21 de ]unho de 1993. com alteracdes posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicaveis a espeae. comunica que realizara lidtapao conforme as 
seguinles especificapdes:

ERRATA

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA HABILITAQAO 
Flea suprimido da condipao de habilitapao das empresa para Participapao do 
certame licitatorio conforme descrito na letra (C) do Item 7.1.4, conforme 
descrito abaixo:

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

OBJETO CONTRATAPAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 
DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARY DE OBRAS E URBANISMO DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL • PR, DURANTE O ANO DE 2018, (CONFORME O ANEXO)

7.1.4 - Qualificacao Economico-Financeira:

c) a contratada devera apresentar comprovante de prestapao de garantia, 
podendo optar por caupao em dinheiro ou fianpa bancaria, seguro garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado deste 
contrato, devendo ser renovada a cada prorrogapao.

Palmital 01 de Dezembro de 2017 NOVA DATA DE ABERTURA: 18 de Dezembro de 2017 as 09:00 boras

PROTOCOLO: 08:30 (Oito Horas E Tnnta Mmulo)
Fica alterado as condipoes da contratapao da formalizapao do 

XVI- DA CONTRATACAO

contrato:

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prepo por Lote

VALOR TOTAL DO LOTE : R$ 227.673,60 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e 
Setenta e Tres Reais e Sessenta Centavos).

16.1- da formalizapao do contrato: Noemi de Lima Woreira 
Pregoeira

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

INFORMAQOES: O Edital e anexos estao disponiveis no site www.palmiial.pr.oov.br, 
tambem podendo ser retirados na sede da Prefeitura Munidpai de Palmital, sito a Rua 
Moises Lupion n° 1001 - Cenlro, em Palmital - Parana, Fone: (42) 3657-1222, de segunda a 
sexta-feira. no horario de expediente.

Palmital-PR, 01 de Dezembro de 2017.

b) Apos a homologapao da licitapao, o lidtante vencedor sera 
convocado. oara. no orazo maximo de 05 (cincol dias iiteis apbs a convocapao,

http://www.palmiial.pr.oov.br
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c) Como condigao para cetebragao da contratafao, a lidtante 
adjudicataria devera se encontrar nas mesmas condifdes requeridas na fase de 
habilitaqao.

PREFEITURA MUNICIPAL DEPALWTAL 
ESTADO 00 PARANA

CNPJ 75.680.025/0001-82 
Rua MoisesLupion, lOOICeotro 

Pone: (42) 3657 1222 
^mital-Parana-CEP: 85.270-000

AVISO DEUCUACAO 
Pregao Presentialn0 099/2017 

Procedimento Licitatorio n1164/2017

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

d PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR \• v;v -mM'

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
e) Quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigoes estabeleddos, a Pregoeira 
examinara as ofertas subsequentes e a qualificagao dos lidtantes. na ordem de 
dassificagao, e assim sucessivamente. ate a apuragao de uma que atenda ao Edital, 
negodando diretamente com o proponente para que seja obtido prego melhor

0 Munidpio de Palmfel-FR. Esiado do Parana com fundamento na Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
jullto de 2002. apfcandc-se sjosidianamente, no que ccuberem, as disposicoes da Lei Federal if 
8.666, de 21 de juniio de 1993, com alteragdes posteriores, e demais normas regulamenlares 
aplicaveis a espede, ccnfjka que realizara Hagao conforme as seguinles espedlicagdes:
06JET0: AQUISICAO DEGENEROS AUMET1CIOS PARA ELABORAIJAO DE MERENDA 
ESCOLAR. V1SANDO A7ENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
PALMITAL (PR) DURANTE 0 EXERCICIOS DE 2018,
DATA DE ABERTURA: 15 de Dezembro de 2017 as 09:00 boras 
PROTOCOLO: 08:30 (Cite boras e tnnta minuto)
CRITERK) DE JULGAMENTO: Menor Preco por Item.
VALOR TOTAL DO LOTE: RS 404,538,20 (Quatrocentos e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Oito 
Reals eVmte Centavos).
INFORMACOES: O Edital e anexos estao disponiveis na sede da Prefeitura Municipal de Palmial, 
sito a Rua Moises Lupion n° 1001 - Centro, em Palmital - Parana, Fone: (42) 3657-1222, Ramal 25, 
ou atraves de e-maii iiciisoaimiiai!5>Qmaii.com de segunda a sexta-feira, no horario de expediente.

PalmitaLPR, 01 de Dezembro de 2017.

PROCEDIMENTO LICITATORIO Nc156/2017

ERRATA

VII - DO CONTEUDO DO ENVELOPE DA HABILITAQAO 
Fica suprimido da condigao de habilitagao das empresa para Participagao do 
certame licitatorio conforme descrito na letra (C) do Item 7.1.4, conforme 
descrito abaixo:

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

7.1.4 - Qualificacao Economico-FInanceira:

Palmital 01 de Dezembro de 2017c) a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia, 
podendo optar por caugao em dinheiro ou fianga bancaria, seguro garantia 
correspondente a 5% (cinco .por cento) do valor global estimado deste 
contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

':

Fica alterado as conduces da contratagao da formalizagao do

XVF DACONTRATAQAO

VALDENEIDE SOUZA 
Prefeito Municipal

contrato:
Noemi de Lima Moreira 

Pregoeira
;f

16.1- da formalizagao do contrato:

in
a) 0 contrato a ser celebrado entre o Municipio de Palmital-PR e as 

lidtantes vencedoras, observadas as condigoes constantes deste Edital, ter£ como 
termo 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura ou condidonado a 
retirada das quantidades estipuladas na Clausula Primeira, podendo, no interesse da 
Administragao, mediante termo aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
periodos.

w

£

b) Apos a homdogagao da lidtagao, o lidtante vencedor sera 
convocado, para, no prazo mSximo de 05 (dnco) dias uteis apos a convocag§o,



https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMLyEditarProces...Mural de Licita^oes Municipais

00312G

TCEPR
Voltar

Editar processo licitatorio
Informasoes Gerais

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

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

Ano* 2017

N° licitagao/dispensa 95 
/inexigibilidade* 

Modalidade* Pregao

Recursos provenientes de organismos i nter naciona is / multi ia tera is de credlto

A licitagao utiliza estes recursos?

Niimero edital/processo* 156/2017

Descrigao do Objeto* CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0 FORNECIMENTO DE MAO 
DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 2018

Forma de Avaligao Me nor Prego 
Dotagao Orgamentaria* 1000204122040120693390390000

Prego maximo/Referencia de prego - 227.673,60
R$*

Data de Langamento do Edital 20/11/2017 

Data Abertura das Propostas 05/12/2017 

NOVA Data Abertura das Propostas 18/12/2017 

Data de Cancelamento da Licitagao

Conflrmar

CPF: 77864476953 (Logout)

01/12/2017 16:231 de 1

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


MUNICIPIO DE
‘ • . •: • • • 000127PALMITAL

GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PARECER N° 554/2017 - LIC (MINUTA DO EDITAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICfPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSAO DE LICITACAO

REF.: CONTRATAgAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E 
LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO 
DE 2018, - TERMO DE REFERENCIA 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO 
EDITAL.

OPARA

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

107/2017 - 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° 096/2017, 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 necessarios para o fiel cumprimento do objeto, pelo que da analise 

dos documentos que dos autos constam ate o presente momento, esta 

Procuradoria Juridica opina pela total regularidade do presente procedimento.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmlt^l - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE 003128

PALMITAL
GESTAO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

Por derradeiro, esta Procuradoria Juridica apresenta sua satisfagao para com a 

Comissao de Licitagao, que acatando o Parecer n° 553/2017 - LIC(INICAL), houve 

por bom realizar a prestagao de servigos em comento, assegurando assim, a 

competitividade e a transparencia que devem nortear os procedimentos 

licitatorios em geral.

E o parecer.

Palmital, Pr., 21 de Novembro de 2017.

DANILO AMORIM SCHREINER

PROCURADOR JURIDICO

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



HiENVELOPE B - DOCUMENTA(^AO DE HABILITA^AO
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR
PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 156/2017
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 ;mw
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALI2ADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO Dl OBRA DE T„; 

itsRECUPERA^AO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE FARIA DE OBRAS E 1
URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL PR, DURANTE 0 ANO DE 201H. - TERMO DE REFCRCNI IA QUE FAZ

iPARTE INTEGRANTS DO EDITAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALEMPRESA LICITANTE: INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVICOS L FDA Ml

rCNPJ/MF: 17.780.287/0001-12
Protocolo N°....................... Li
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DECIMA ALTERApAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAQAO E SERVI^OS LTDA ME 

CNPJ: 17.780.287/0001-12
ANDERSON EURIPEDES FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresario, nascido na cidade de 
Cornelio Procopio, Estado do Parana, em 02 de Agosto de 1.977, portador do CPF n9 259.934.098-51, 
e da cedula de Identidade Civil RG 7.268.828-7, Expedida pela Secretaria de Seguranga Pdblica do 
Estado do Parana, residente e domiciliado a Rua Tokio n9 516, Residencial Novo Horizonte, na cidade 
de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000 e ANACLAUDIA COSTA brasileira, solteira, maior, 
empresaria, nascida na cidade de Urai, Estado do Parana, em 30 de Maio de 1.984, portadora do CPF 
n9 044.171.699-77, e da cedula de Identidade Civil RG n9 8.073.656-8, Expedida pela Secretaria de 
Seguranga Publica do Estado do Parana, residente e domiciliada a Rua Tokio n9 516, Residencial Novo 
Horizonte, na cidade de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000, unicos socios da sociedade 
empresaria limitada INSECT - COMERCIO, DEDETIZAQAO E SERVINGS LTDA ME, com sede e foro, na 
cidade de Cornelio Procopio, Estado do Parana, a Avenida Alberto Carazzai n9 615, Sala 03 , Centro 
CEP 86.300.000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob n9 41207565051, em sessao 
de 18 de Margo de 2.013, inscrito no CNPJ 17.780.287/0001-12, resolvem alteraro contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade tern a sede e foro na cidade de Urai, Estado do Parana, a Rua Tokio 
n9 516, Centro, CEP 86.280-000. Fica alterada a sede para a Rua Paulo Mozart Machado n9 222, 
Centro CEP 86.280.000, na cidade de Urai - Estado do Parana.

Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que nao colidirem com as disposigoes do 
presente instrumento.

Em consonancio com as presentes altera goes, os socios RESOLVEM por este instrumento, atualizar e 
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito a partir da presente data, as clausulas e 
condigoes contidas no contrato primitivo, o qua! passa a ter a seguinte redaqao:

CONTRATO CONSOLIDADO
INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVI^OS LTDA ME 

CNPJ 12.780.287/0001-12 NIRE 41207565051

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresario, nascido na cidade de 
Cornelio Procopio, Estado do Parana, em 02 de Agosto de 1.977, portador do CPF n9 259.934.098-51, 
e da cedula de Identidade Civil RG n9 7.268.828-7, Expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do 
Estado do Parang, residente e domiciliado a Rua Tokio n9 516, Residencial Novo Horizonte, na cidade 
de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000 e ANACLAUDIA COSTA, brasileira, solteira, maior, 
empresaria, nascida na cidade de Urai, Estado do Parana, em 30 de Maio de 1.984, portadora do CPF 
n9 044.171.699-77, e da cedula de Identidade Civil RG n9 8.073.656-8, Expedida pela Secretaria de 
Seguranga Publica do Estado do Parana, residente e domiciliada a Rua Tokio n9 516, Residencial Novo 
Horizonte, na cidade de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000, unicos socios da sociedade 
empresaria limitada INSECT - COMERCIO, DEDETIZAQAO E SERVIQOS LTDA ME, com sede e foro, na 
cidade de Cornelio Procopio, Estado do Parana, a Avenida Alberto Carazzai n9 615, Sala 03 , Centro

c
/20:.7 10:46 SOB N° 20172162653. 
,£2047. CODIGO DE VERIFICA£AO:

CERTIFICO O REGISTRO EM 13 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11 
11701405675. NXRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAIJAO E SERVI?OS LTDA - M - ME

JUNTA COMERCIAL Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 13/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

DO PARANA

*
, fica sujeito a comprovagiio de sua autenticidade nos respectivos portals. 

Inforrnando seus respectivos codigos de verificag&o

http://www.empresafacil.pr.gov.br


000131
2

DECIMA ALTERAgAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNP): 17.780.287/0001-12
CEP 86.300.000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob ne 41207565051, em sessao 
de 18 de Margo de 2.013, inscrito no CNPJ 17.780.287/0001-12, resolvem alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girara sob o nome empresarial de INSECT - COMERCIO, 
DEDETIZAGAO E SERVIGOS LTDA ME, e tera sua sede e foro na cidade de Urai, Estado do Parana, a Rua 
Paulo Mozart Machado n? 222, Centro, CEP 86.280-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) jei totalmente 
integralizado em moeda corrente do pais, dividido em 30.000 (trinta mil quotas) no valor nominal de 
R$ 10,00 (dez reais) cada, fica assim distribuido:

Valores em R$ (reais)Sdcios Quantidade de 
Quotas

Percentual

Anderson Euripedes Ferreira 28.500 95,00 285.000,00
Anaclaudia Costa 15.000,001.500 5,00
Total 300.000,0030.000 100,00

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tern por objeto mercantil: COMERCIO VAREJISTA DE MU DAS DE 
GRAMAS; PRESTAgAO DE SERVigOS DE: IMUNIZAgAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; CONTROLE 
DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; CAPINA QUIMICA; PODA DE 
ARVORES; LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA 
SEPTICA; DESENTUPIMENTO DE INSTALAgOES HIDRAULICAS RESIDENCES E COMERCIAIS POR 
HIDROJATEAMENTO; ROgADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECANICA E MANUAL; 
LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECANICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; 
PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO; CORTE DE GRAMA; REGULARIZAgAO DE 
TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; PLANTIO DE GRAMAS E 
ARVORES; DESUBISTRUgAO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS 
CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA 
PREDIAL, PINTURAS, REFORMAS EM PREDIOS EDIFICAgOES, VARRigAO MECANIZADA E MANUAL; 
SERVICO DE COLETA DE UXO URBANO; SERVICO DE TERRAPLANAGEM; PERFURACAO DE FOSSAS; 
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS; LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Margo de 2.013 e seu prazo de 
duragao e indeterminado.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2017 10: (46 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/2017. CODK 
11701405675. NIRE: 41207565051. \,
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAGAO E SERVigOS LTDA - M - ME

1B/N° 20172162653. 
DE VERIFICACAO:

X
JUNTA COMERCIAL 

CXI PARANA Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 13/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portals.
Informando seus respectivos codigos de verificagAo

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZA£AO E SERVigOS LTDA ME 

CNPJ: 17.780.287/0001-12
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizagao do capital social.

CLAUSULA s£TIMA: A administragao da sociedade cabera ao socio ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
com os poderes e atribuigoes de Administrador, autorizado o uso individual isoladamente do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagbes 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da 
sociedade, sem autorizagao do outro socio.

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercfcio social em 31 de Dezembro, o administrador prestara 
contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do inventario, do Balango 
Patrimonial e do Balango de Resultado Economico, cabendo aos socios, na proporgao de suas quotas, 
os lucres ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses, seguintes ao termino do exercfcio social, os socios deliberarao 
sobre as contas e designarao administrador quando for o caso.

CLAUSULA DIzCIMA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, 
mediante alteragao contratual assinadas por todos os socios.

CLAUSULA D^CIMA PRIMEIRA: Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
tftulo de PRO LABORE, observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DIiCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara as 
suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possfvel 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 
ievantado.

Paragrafo unico: O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relagao a seu socio.

CLAUSULA DliCIMA TERCEIRA: O Administrador declara sob pena da lei, de 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 
publico, ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrencia, 
contra as relagoes de conformo, fe publica, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGXSTRO EM 13/04/2017 IQf:
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/201 
11701405675. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZA£AO E SE^gOS LTDA - M - ME

OB N° 20172162653.
6 DE VERIFICACAO:

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 13/04/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua
Informando seus respectivos cbdigos de verificagSo

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA ALTERAgAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNP): 17.780.287/0001-12
Fica eleito o foro da Comarca de Urai, Estado do Parana, para o exerdcio e o cumprimento dos 
direitos e obrigagoes resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Urai Pr, 10 de Abril de 2.017 1

NDERSON EUR!PEDES FERREIRA ANACLA\ 'COSTA

1/
Elaboradojpo

L
)van Carlos Pacheco 
CRC/PR 041540/0-8
CPF/MF 725.723.539-20 - RG 4.979.751-6 SSP/PR

Testemunhas:

Thais Andressa Mukai 
CPF 009.991.239-20 
RG 8.376.6338-8

Karina Yuhtf Fujii 
CPF 060.266.329-34 
RG 8.679.733-0

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2017 1(0:46/ S0B/NO 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/2017. CX)D 
11701405675. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZA£AO E SERVIQOS^LTDA - M - ME

verificacAo:

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 13/04/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impress©, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos codigos de verificagSo

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA PRIMEIRA ALTERAgAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNF): 17.780.287/0001-12

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresSrio, nascido na cidade de 
Cornelio Procopio, Estado do Parang em 02 de Agosto de 1.977, portador do CPF n2 259.934.098-51, 
e da c6dula de Identidade Civil RG n9 7.268.828-7, Expedida pela Secretaria de Seguran?a Publica do 
Estado do Parana, residente e domiciliado a Rua Tokio 516, Residencial Novo Horizonte, na cidade 
de Uraf, Estado do Parana, CEP 86.280.000 ANACLAUDIA COSTA brasileira, solteira, maior, 
empresaria, nascida na cidade de Uraf, Estado do Parana, em 30 de Maio de 1.984, portadora do CPF 
n2 044.171.699-77, e da cedula de Identidade Civil RG n? 8.073.656-8, Expedida pela Secretaria de 
Seguranga Publica do Estado do Parana, residente e domiciliada a Rua Tokio n9 516, Residencial 
Novo Horizonte, na cidade de Uraf, Estado do Parana, CEP 86.280.000, unices sdcios da sociedade 
empresaria limitada INSECT - COMtRCIO, DEDETIZAgAO E SERVICOS LTDA ME, com sede e foro, na 
cidade de Urai, Estado do Parana, a Rua Paulo Mozart Machado n9 222, Centro CEP 86.280.000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob n9 41207565051, em sess§o de 18 de Mar?o 
de 2.013, inscrito no CNPJ 17.780.287/0001-12, resolvem alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem a sede e foro na cidade de Urai, Estado do Parang, a Rua 
Paulo Mozart Machado n9 222, Centro Cep 86.280-000. Fica alterada a sede para Avenida Alberto 
Carazzai n9 615, Sala 03, Centro CEP 86.300.000.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que n§o colidirem com 
as disposi$6es do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Urai, Estado do Parana, para o exerefeio e o 
cumprimento dos direitos e obriga^oes resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Cornelio Procopio-Pr, 26 de Abril de 2.016

/

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA
A

ANACLA 'IA COSTA

J

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017^ 
PROTOCOLO: 172268451 DE 28/04/!201'7. 
11701577786. NXRE: 41207565051\ / 
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAGAO 'E SE

!4 SOB N°
DIGO DE VERIFICACAO:

RVICOS LTDA - M
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 28/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

impresso, fica sujeito a comprovagSo de sua 
Infontiando seus respectivos codigos de verificagsio

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA PRIMEIRA ALTERAgAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNF): 17.780.287/0001-12

Elaborado por:

J'MXjJaUL) j/rdOfJ
(van Carlos Pacneco ’
CRC/PR 041540/0-8
CPF/MF 725.723.539-20 - RG 4.979.751-6 SSP/PR

Testemunhas:

Thais Andressa Mukai 
CPF 009.991.239-20 

RG 8.376.6338-8

Karina Yurhj Fjuii 
CPF 060.266.329-34 

RG 8.679.733-0

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 :24 SOB N° 20172268451.
.^ODIGO DE VERIFICAgAO:PROTOCOLO: 172268451 DE 28/04/2



04/12/2017 Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral
00Q136

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizaqao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
17.780.287/0001-12
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/03/2013

NOME EMPRESARIAL
INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTD A - ME

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DEDETIZADORA INSECT

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
81.22-2-00 - Imunizagao e controle de pragas urbanas

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
01.61-0-01 - Servigo de pulverizagao e controle de pragas agricolas
81.29- 0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
81.30- 3-00 - Atividades paisagisticas
01.61-0-03 - Servigo de preparagao de terreno, cultivo e colheita 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes 
38.11-4-00 - Coleta de residues nao-perigosos 
81.21-4-00 - Limpeza em predios e em domicilios
43.30- 4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral 
41.20-4-00 - Construgao de edificios
01.61-0-99 - Atividades de apoio a agricultura nao especificadas anteriormente 
47.89-0-02 - Comercio varejista de plantas e flores naturais 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente 
43.99-1-05 - Perfuragao e construgao de pogos de agua

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empres5ria Limitada

NUMERO COMPLEMENTO
SALA 03

LOGRADOURO
AV ALBERTO CARAZZAI 615

MUNICiPIO
CORNELIO PROCOPIO

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO86.300-000

ENDEREgO ELETRONICO
ATENDIMENTOINSECT@GMAIL.COM

TELEFONE
(43) 3132-0120 / (43) 9995-4933

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
18/03/2013

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIALSITUAgAO ESPECIAL ****************

Aprovado pela Instruqao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Pagina: 1/1Emitido no dia 04/12/2017 as 13:32:52 (data e hora de Brasilia).

1/1http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

mailto:ATENDIMENTOINSECT@GMAIL.COM
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


Emissao do CICAD30/11/2017

PARANARECEITA ESTADUAL

Comprovante de Inscrigao Cadastral - CICAD

Inscrigao CNPJ 
17.780.287/0001-12

Inicio das AtividadesInscrigao no CAD/ICMS 
90702071-14 08/2015

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME 
Titulodo Estabelecimento DEDET1ZADORA INSECT 

EnOerepo do Estabelecimemo AV ALBERTO CARAZZAI, 615, SL 03 - CENTRO - CEP 86300-000 
FONE: (43) 3132-0120

Mumcipio de Instalapao CORNELIO PROCOPIO - PR, DESDE 05/2017 
( Estabelecimento Matriz )

Qualificagao

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2. DESDE 
07/2016

Natureza Juridica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

Situapao Atual

Atividade Econcmica Principal do 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
Estabeleciinenio

Atividadeis) Econdmica(s) 
Secundaria(s) do Estabelecimento

Quadro Societ^rio

Nome Completo / Nome Empresarial Quail (icapao

SOCIO-ADMINISTRADOR

SOCIO

Inscncao

CPF 259.934.098-51 ANDERSON EURIPEDES FERREIRA

Tipo

044.171.699-77 ANACLAUDIA COSTACPF

Estado do Parang 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenapao da Receita do EstadoEste CICAD tem validade ate 30/12/2017. PARANA

CAD/ICMS N° 90702071-14

Emitido Eletronicamente via Internet 
30/11/2017 15:01:38

Dados transmitidos de lorma segura 
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento pcderao ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.qov.br

#

CD
CD
CD
b--
03
*~-J

https:/AA/ww.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=9070207114&eUser=QMW4FEJ6 1/1

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


08/08/2017

000133

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME 
CNPJ: 17.780.287/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao junto a Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 08:42:49 do dia 08/08/2017 <hora e data de Brasllia>.
Valida ate 04/02/2018. S'
Codigo de controle da certidao: 2EFB.AD52.B36D.54EB 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.pgfn.fazenda.gov.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado
000133

PARANA
GOVFRNO DO ESTADO

Secietaiia da Fazenda

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N°017033181-99

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 17.780.287/0001-12
Nome: INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME

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

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

(

Valida ate 06/02/2018 - Fornecimento Gratuito

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

P&gina 1 de 1
Emilido via Internet Publica (09/10/2017 14.33:04)

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


000140ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO 
SECRETARIA DE FINANQAS

Data: 04/12/2017 13h30min

- Validade —. 
03/01/2018J

Numeroc 8379

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS

Nome / Razao Social_________________________________________________________

INSECT - COMERCIO.DEDETIZAQAO E SERVigOS LTDA. - ME CNPJ: 17.780.287/0001-12

___ Aviso ___________________________________

Sem debitos pendentes ate a presente data.

Finalidade___Comprovagao Junto a

_ Mensagem___________________________________________________________ ________________________

Certificamos que ate a presente data nao constam debitos tributaries relative ao cadastre 
economico com a localizagao abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar debitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidao.

___Inscrigao___________________________________________________________ _—---------------------------------------

Economico: 8399 - Dedetizag^o, desinfeegao, desinsetizagao, imunizagao, higienizagao, desratizagao, pulverizagao 
Enderego; Avenida ALBERTO CARAZZAI, 615 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 03 - CEP 86300000

___ Codigo de Controle

DAD1P6HOMHML7961

O

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do codigo de controle informado.

-7

Cornelio Procopio (PR), 04 de Dezembro de 2017

Avenida MINAS GERAIS, 301 - CENTRO 
Cornelio Procopio (PR) - CEP 86.300-000 - Pone (43) 3520-8000 Pagina 1 de 1



06/12/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20368305&VARPessoa=20368305&VARUf...

000141

CAIXA
CAIXA ECONOM'CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 
Razao Social:

17780287/0001-12
INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME

Nome Fantasia:DEDETiZADORA INSECT
Enderego: AV ALBERTO CARAZZAI 615 SALA 03 / CENTRO / CORNELIO 

PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

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

Validade: 01/12/2017 a 30/12/2017

Certificagao Numero: 2017120105240638066884

Informagao obtida em 06/12/2017, as 14:55:50.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20368305&VARPessoa=20368305&VARUf=PR&V... 1/1

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20368305&VARPessoa=20368305&VARUf
http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20368305&VARPessoa=20368305&VARUf=PR&V


001142
de 1igina

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 17.780.287/0001-12

MENome: INSECT

Certidao n°: 134867476/2017 
Expedigao: 03/08/2017, as 20:14:57 
Validade: 29/01/2018 
de sua expedigao.

( 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

17.780.287/0001-12, 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 responsabi1idade 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 relagac 
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.

ME

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

a honorarios, a custas a

http://www.tst.jus.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE CORNELIO PROCOPIO
CARTORIO DISTRIBUTOR & ANEXOS 

AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO 
CORNEiLIO PROCOPIO/PR - 86300-000

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLER 

JURAMENTADO 
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Certidao Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuitpao de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO 
COMSTAR nenhum registro em andamento contra:

INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME
inscrita no CNPJ n° 17.780.287/0001-12, estabelecida nesta cidade e Comarca de 
Cornelio Procopio, Estado do Parana, no penodo compreendido entre a presente da
ta e os ultimos 20 anos que a antecedem.

CORNELIO PR0G6RJ0/P' de Dezembrcyde 2017, 09:14:37

All ORE ALvES RERREIRA

Poeier Judfcidrk) 
CART6RIO do 

DISTRIBUIDOR E AM^XOS

fnafcJo Sorcturrs tv'iijelier
Distribuidor © Anexos

Av, Sa/itos Dumonf., 811 
Centro - Pone (43) 3523-8118 

CEPS6300.000 - Corruillo Procopio ; PR litI
h 5ifilS3

iIHrs. §5

II 21

mnls in
•Is > sm n

% 5

Custas = R$ 28,23 /
Pagina 0001/0001 ^

s
s

i
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO BASICS 
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIQ6ES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. EpitScio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo§o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAQAO DE SERVIQO DE AUTENTICAQAO DIGITAL

O Bel. Vaiber AzevSdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6bitos e Privative de Casamentos, 
Interdigoes e Tutelas com atribuigao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo§o Pessoa Capital do Estado da Paralba, 
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de AutenticagSo 
Digital1 ou na referida sequfencia, foi autenticados de acordo com as LegislagSes e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas 
e Registros do Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a 
insergao de urn cddigo em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagilo Extrajudicial contem urn 
cddigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagSo processada pela nossa Serventia pode 
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario atravds do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paralba, enderego 
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSECT - COMERCIO, 
DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de urn documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na 
cbpia autenticada, sendo da empresa INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, unica e 
exclusive, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartdrio.

Esta DECLARAQAO foi emitida em 07/12/2017 17:02:46 (hora local) atravSs do sistema de autenticagao digital do Cartdrio AzevSdo 
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tamb6m, o documento eletrfinico autenticado 
contendo o Certificado Digital do titular do Cartorio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa INSECT - 
COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagoes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Cddigo de Consulta 
desta Declaragao.

Cddigo de Consulta desta Declaragao: 865238

A consulta desta Declaragao estard disponfvel em nosso site atd 07/12/2018 16:56:38 (hora local).

’Codigo de Autenticagao Digital: 82070712171648310877-1
2Legislagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisbria n° 2200/2001, Lei Federal n° 
13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido 6 verdade, dou f6.

CRAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b52843cfeb0f0ed811b9645726007782c5407a3d15a15397b0b908bd73e8965efcf2f3fe19ffba462
831d7f037a07fc833958e9c30d700d5243727a511fa64444

Pranktencia da Ropubllea 
Cm* CM

MadMa ProvBArtm N • 2.200-2.
d»24 doagoHO a«20CH.

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/82070712171648310877 07/12/2017

http://www.azevedobastos.not.br
mailto:cartorio@azevedobastos.not.br
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
mailto:autentica@azevedobastos.not.br
https://autdiqital.azevedobastos.not.br
https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/82070712171648310877


DO PARANA

TERMO DE ABERTURA

UVRO Diario N* 005

Este Livro DiSrio cont^m, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e 
seguidamente do 001 ao numero 041 e servira para os lanfamentos das operafoes proprias 
do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razao Social: INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LIDA -ME 

AVENIDA ALBERTO CARAZZAI, 615 - SALA 03Endere^o:

Municipio: CORNELIO PROCOPIO

PRUF:

17.780.287/0001-12CNPJ ne:

Registro na Junta Comercial do Parang 
Sob Registro n? 41207565051 em 18/03/2013.

Conforme Instrufao Normativa - DREI Oil de 05/12/2013

Data do encerramento do periodo social: 31 de Dezembro de 2016.

CORNELIO PROCOPIO-PR, 01 de Janeiro de 2016

Gr u
I\AN CARLOS PACHECO
CRC: PR-050214/O-O jpPF: 725.723.539-20 
CONTADOR

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

mu'
i

<Qfn con(j ido ileglslapgo

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

'ao«o<um9nto'.oi«»»<iuido»anil8fl<lo00.1*010. OrotwHoiv.id.do. 000(4

Cod. Autenticacao:. 82070112170825550803-1; Data: 01/12/2017 08:31:

Selo Digital da Flscsliiatao T,po Normal C: AGB90474-60KF
Bol.



cS2S j• INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LIDA -ME
CNPJ: 17.780.287/0001-12

•J
DO PARA?

FI. 29I.E. : 90702071-14

2015BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

958.073, MV/
887.517,14 [ 
648.316,1 
648.316,78. 
237.534,19' 
236.242,74 

220,00 
1.511,45 
1.666,39 
1.666,39 

70.555,7'/ 
70.555,77 
70.555,77

41V. 962,38

3 j’ Ij, 38 
7*3/0,99 

/{9J1O, 99 
iKll5,00 
295.115,00 

0,00 
0,00 

1.666,39 
1.666,39 

66.800,00 
66.800,00 
66.800,00

ATIVO
CIRCULATE
DISPONXVEL

CAIXA GERAL 
CREDITOS A REAIiIZAR

DUPLICATAS A RECEBER 
IMPOSTOS A RECUPERAR 
ADIANTAMENTOS 

ESTOQUES .
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS 

NAO CIRCULANTE 
IMOBXLIZADO

BENS EM OPERAQAO

a

412.952,38958.073,11TOTAL DO ATIVO

4^ s-,oD^,a,Fr;s2r^M”73'5W-
B''--^V^r’-^Scnflra os dados do ato em: https://selodlgUal.tJpb.Jua.br ;

https://selodlgUal.tJpb.Jua.br


mMwimw
DO PARANA U J J i ^ t) 

FI. 30

ijffijj.ao
4.925,91 

0,00
400.324.67 
300.000,00 
300.000,00
100.324.67 
100.324,67

409.536,78

INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LTDA -ME
CNPJ: 17.780.287/0001-12

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

I.E. : 90702071-14

2016
8958.073,11 

82.014,97 
82.014,97 
14.588,66 
3.113,57 
4.312,74 

60.000,00 
876.058,14 
300.000,00 
300.000,00 
576.058,14 
576.058,14

PASSXVO 
CIRCULANTE 
OBRIGAgOES A PAGAR

OBRIGAQ0ES COM PESSOAL
obrigacOes com encargos sociais 
obrigacOes fiscais
OUTRAS OBRIGAOOES 

PATRIMONIO LIQUIDO 
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 
LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

TOTAL DO PASSIVO 958.073,11

Reconhecemos a exatidao do presente Balance Patrimonial no valor de 
R$ 958.073,11 - Novecentos e cinqttenta e oito mil setenta e tr§s reals e^onze centavos

CORNELIO PROCOPIO-PR, 31 de Dezembro de 2016.

0
LOS PACHECO 

CRC: PR-050214/O-O CPF: 725.723.539-20 
CONTADOR

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

■

‘''^ 

SelQ Digital de Fiscalizapao Tlpo Normal C: AGB90472-NBTT:

<5s dados doratoem°http»?//Belodl0ltal.tJpb.Jua.br

I
■V'
IO.I. v*



r>1 / 7
■dME‘ INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LTDA -

17.780.287/0001-12 Inscricao Estadual: <[)0 '90702071-14
C.N.P.J.:

EXERCICIO EM 31/12/2016DEMONSTRACAO DO RESULTADO

2016

85H.525,71(+)RECEITA BRUTA
VENDA DE SERVIQOS..............................................

MDEDUCdES
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.........................

(-)RECEITA LIQUIDA................................................
(-)GUSTOS DOS SERVICOS

CUSTO SERVigOS VENDIDOS.................................
(-)LUCRO BRUTO........................................................
(-)DESPESAS OPERACIONAIS 
(-)DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS................................................
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

UTILIDADES E SERVigOS..............................................
IMPOSTOS E TAXAS..........................................................

(-)RES. OPERAC. ANTES RES. PINANCEIRO..............
(-)RESULTADO PINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS..............................................
(-)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO 
(■*) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.......................................

85.718,22
772.807,49 0,00

0,00

0,00
173.776,38
599.031,11

0,0017.956,25

0,00

0,00

0,00

43.220,56
529,76

537.324,54

0,00
0,00
0,00

240,86
537.083,68
537.083,68

. do Resultado no valor de 
sessenta e oito centavos

i Demonst 
trfis reals e

exatidAo da presente 
sete mil oitenta e

Reconhecemos a
R$ 537.083,68 - Quinhentos e trinta e 
conforme documentos apresentados.

de Dezeitibro de 2016.CORNELIO PROCOPIO-PR, 31

CPFt 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR

/L:2$- ... - Selo Digital do Flscaliza^So Tipo.Normal C: AGB90471-I5WW;
B«. W&jL. f oidadw do am'n.m/l!ttp.?*.iodlgllal.t|pb.JU..br ||
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DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO

UVRO Diario Ne 005

Este Livro Diario cont^m, 41 (quarenta e urn) folhas, numeradas eletronicamente e 
seguidamente do A9 001 ao numero 041 e serviu para os lan?amentos das operates proprias 
do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razao Social: INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LTDA -ME 

Endere?o: AVENIDA ALBERTO CARAZZAI, 615 - SALA 03

Municipio: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

17.780.287/0001-12CNPJ n9:

Registro na Junta Comercial do Parana 
Sob Registro n9 41207565051 em 18/03/2013.

Conforme Instru^ao Normativa - DREI n9 Oil de 05/12/2013

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2016 
Data de Termino: 31 de Dezembro de 2016

CORNELIO PROCOPIO-PR, 31 de Dezembro de 2016

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

<tRC: PR-050214/O-O CPF: 725.723.539-20 
CONTADOR

MM
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAlBA 

CART6RIO AZEV§DO BASICS 
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIQOES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitecio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo3o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAQAO DE SERVIQO DE AUTENTICAQAO DIGITAL

O Bel. V3lber AzevSdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6bitos e Privative de Casamentos, 
InterdigQes e Tutelas com atribui?3o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo3o Pessoa Capital do Estado da Parafba, 
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de AutenticagSo 
Digital1 ou na referida sequ6ncia, foi autenticados de acordo com as Legislates e normas vigentes*.

DECLARO ainda que, para garantir transpar^ncia e seguranga jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas 
e Registros do Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N0 003/2014, determinando a 
insergSo de urn cbdigo em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizagSo Extrajudicial contem urn 
cddigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagSo processada pela nossa Serventia pode 
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario atravds do site do Tribunal de Justiga do Estado da Parafba, enderego 
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-d'gital/

A autenticagSo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSECT - COMERCIO, 
DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de urn documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na 
cdpia autenticada, sendo da empresa INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, unica e 
exclusive, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartdrio.

Esta DECLARAQAO foi emitida em 07/12/2017 08:42:23 (hora local) atraves do sistema de autenticagao digital do Cartdrio Azevedo 
Bastos, de acordo com o Art. 1°, iQ0 e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambSm, o documento eletrdnico autenticado 
contendo o Certificado Digital do titular do Cartdrio Azevedo Bastos, poderd ser solicitado diretamente a empresa INSECT - 
COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.not.br e informe o Cddigo de Consulta 
desta DeclaragSo.

Cddigo de Consulta desta DeclaragSo: 861242

A consulta desta DeclaragSo estard disponfvel em nosso site atd 01/12/2018 08:31:43 (hora local).

’Cddigo de Autenticagao Digital: 82070112170825550803-1 a 82070112170825550803-5 
‘Legislagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisdria n° 2200/2001, Lei Federal n° 
13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido 6 verdade, dou fd.

f

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b52843cfeb0f0ed811b9645726007782c2cd7647ab90d5d8083b53d002b5d77edcf2f3fe19ffba462
831d7f037a07fc83073ad7f7a5c2ff40e9868379ac6a4bbe

PreoifHjncia da Ropribiiea 
CM

MkIMo ProvtuMa N.* 2.200-2, 
da 24 de ageato Ob 2001.

https://autdigital.azevedoba5tos.not.br/home/comprovante/82070112170825550803 07/12/2017

http://www.azevedobastos.not.br
mailto:cartorio@azevedobastos.not.br
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-d'gital/
mailto:autentica@azevedobastos.not.br
https://autdiqital.azevedobastos.not.br
https://autdigital.azevedoba5tos.not.br/home/comprovante/82070112170825550803


DO PARANA

*

TERMO DE ABERTURA

UVRO Diario N- 005

Este Livro Diario cont^m, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e 
seguidamente do nQ 001 ao numero 041 e servira para os lanfamentos das operates proprias 
do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razao Social: INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LIDA -ME

AVENIDA ALBERTO CARAZZAI, 615 - SALA 03Enderego:

Municipio: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

17.780.287/0001-12CNPJ n5;

Registro na Junta Comercial do Parang 
Sob Registro n2 41207565051 em 18/03/2013.

Conforme lnstru$ao Normativa - DREI n9 Oil de 05/12/2013

Data do encerramento do periodo social: 31 de Dezembro de 2016.

CORNELIO PROCOPIO-PR, 01 de Janeiro de 2016

iQcvttlUN O' JlrnCL

IW CARLOS PACHECO
CRC: PR-050214/O-O CPF: 725.723.539-20 
CONTADOR

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

JUNTA COVSRCIAL DO PARANAregional de cSio PROCOPIO
im ■ vT^o m AutentlcacSo •17/041319.5

legisiaipflo '\ ,
>

117 Lotj:

9 aswaffiit iH3sgE®:g
-mSgSSSSszS?': *. do documonio apfos«\UK!o 6 coofortao nest. ato. O refw^o . vaidade, Dou f*
C6d. Autenticacao: 82070^12170825550803-1; Data: 01/12/2017 03;31: '

tLfi Selo Digital de Flscahzatfo Tlpo Normal C AGB90474-60KF; |
Valor Total do At6:RS 4,12 . 1

■ fionflra os dados do ato am: https://selodlgHal.tJpb.JU8.br

https://selodlgHal.tJpb.JU8.br


INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LIDA -ME
CNPJ: 17.780.287/0001-12

DO PARANA
FI. 29I.E. : 90702071-14

20152016BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016
-r

952,38 
lj2,38

<MK99
9./70,99

958.073,U' 
887.517,34 
648.316,•\e 
648.316,7® 
237.534,19 
236.242,74 

220,00 
1.511,45 
1.666,39 
1.666,39 

70.555,77 
70.555,77 
70.555,77

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL

CAIXA GERAL 
CREDITOS A REALIEAR

DUPLICATAS A RECEBER 
IMPOSTOS A RECUPERAR 
ADIANTAMENTOS 

ESTOQUES
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS 

NAO CIRCULANTE 
IMOBILIZADO

BENS EM OPERACAO

^295.115,00
.115,00

0,00 
0,00 

1.666,39 
1.666,39 

66.800,00 
66.800,00 
66.800,00

412.952,38958.073,11TOTAL DO ATIVO

A

• • VS os dados do ato em: https://selodloltal.tjpb.jus.br

https://selodloltal.tjpb.jus.br


w^awmm
00 PARANA 0 0 J 1 b I 

FI. 30
INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LIDA -ME
CNPJ: 17.780.287/0001-12 I.E.: 90702071-14

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 2016
958.073,11 
82.014,97 
82.014,97 
14.588,66 
3.113,57 
4.312,74 

60.000,00 
876.058,14 
300.000,00 
300.000,00 
576.058,14 
576.058,14

PASSXVO 
CIRCULANTE 
obrxgacSes A PACAR

OBRIGAgOES COM PESSOAL
OBRIGAgCES COM ENCARGOS SOCIAIS
obrigaqSes fiscais
OUTRAS OBRIGAgOES 

PATRIMONIO LIQUID©
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 
LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS 00 PREJUIZOS ACUMULADOS

4.925,91
0,00

400.324.67 
300.000,00 
300.000,00
100.324.67 
100.324,67

TOTAL DO PASSIVO 409.536,78958.073,11

Reconhecemos a exatidfio do presente Balance Patrimonial no valor de 
R$ 958.073,11 - Novecentos e cinqUenta e oito mil setenta e trds reals e onze centavos

CORNELIO PROCOPIO-PR, 31 de Dezembro de 2016.

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

CRC: PR-050214/0-0 CPF: 725.723.539-20 
CONTADOR

*
AZEVGl

Cod. Autentlcac9o: 82070112170825550803-3; Data: 01/12/2017 08:31:

fti&PZTHmik 6. dados do ato sm: http»://s.lodloltal.tlpb.Jas;br

I
a
81::y



-ME• INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LTDA
17.780.287/0001-12 Inscricao Estadual: 90702071-14

C.N.P.J.!

ty/ Vi*'
EXERCICIO EM 31/12/2016DO RESU1.TADODEMOp STRACAO

02016

§■
(+)RECEITA BRUTA

VENDA DE SERVIQOS............................................
(-) DEDUCES

IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.............................

(■)RECEITA LIQUIDA............................................................
(-)GUSTOS DOS SERVTCOS

GUSTO SERVIQOS VENDXDOS.................................
(-)LUCRO BRUTO........................................................
(-)DESPESAS OPERACIONAXS 
(-) DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS................................................
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

UTILIDADES E SERVICOS....................................
IMPOSTOS E TAXAS..............................................

(-)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO......... .
<-) RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS FINANCEIRAS.....................................
(-)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO
(«)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO...............................

859.525,71

£ oo86.718,22
772.807,49 0,00

0,00
0,00

173.776,38
599.031,11

0,0017.956,25

0,00
0,00
0,00

<13.220, 56 
529,76 

537.324,54

0,00
0,00
0,00

240,86
537.083,68
537.083,68

. do Resultado no valor de 
sessenta e oito centavosexatidAo da presente Demonst

trSs reals eReconhecemos a
R$ 537.083,68 - Quinhentos e trinta e 
conforms

sete mil oitenta e

documentos apresentados.
CORNELIO PROCOPIO-PR, 31 de De2embro de 2016.

CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR

* ^Sonflra.-o* dados do ato em: https://selodlflltaUJpb.jus.br g

&

8.1. VS b.

https://selodlflltaUJpb.jus.br
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DO PARANA
FI. 41

TERMO DE ENCERRAMENTO

UVRO Diario N2 005

Este Livro Diario contem, 41 (quarenta e um) folhas, numeradas eletronicamente e 
seguidamente do ne 001 ao numero 041 e serviu para os lan$amentos das operates proprias 
do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razao Social: INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICO LIDA -ME

Endere?o: AVENIDA ALBERTO CARAZZAI, 615 - SALA 03

Municipio: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

17.780.287/0001-12CNPJ n2:

Registro na Junta Comercial do Parana 
Sob Registro n2 41207565051 em 18/03/2013.

Conforme Instru^ao Normativa - DREI n2 Oil de 05/12/2013

Data de inicio: 01 de Janeiro de 2016 
Data de Termino: 31 de Dezembro de 2016

CORNELIO PROCOPIO-PR, 31 de Dezembro de 2016

a
ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
CPF: 25993409851 
SOCIO ADMINISTRADOR

,03
050214/0-0 CPF: 725.723.539-20

CONTADOR

A

@ CAg^V^QBASTOS M

G6d. ^ut^nticaggo: 82070112170825550803-5: Data: 01/12/2017 08:31:
• , Selo Difiilal de.Fiscalizaggo Tipo.Normal AGB90470-150W;

Sonn,. o, did

lI
lB.i: C.v.iic.
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INSECTJ
DEDETIZADORA 4 *14ft,

ControUncLopnujtu com Setjuranfa-!

ANEXO VII - DECLARA^AO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N2 156/2017

INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVINGS LTDA-ME, CNPJ n? 17.780.287/0001-12, Av. Alberto 
Carazzai n2 615, Centro, neste ato representado por seu Socio-Proprietario o Sr. Anderson Eunpedes 
Ferreira, solteiro,microempresario, portador da Cedula de Identidade R.G. ne 7.268.828-7, inscrito no 
CPF/MF sob n2 259.934.098-51, residente e domiciliado na Rua Tokio ne 516, Jardim Novo Florizonte, 
URAI-PR, DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilita^ao no certame licitatorio, modalidade PREGAO PRESENCIAL N2 96/2017, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrencias supervenientes.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

( \Anderson Euriped&§FWreira - Microempresario 
RG n2'7r268.828-7 6rgao Emissor: SSP/PR CPF n? 259.934.098-51 

INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12

43 3132-0120

17.780.287/0001-12'
INSECT - COMERCIO. DEDETIZACAO E 

SERVICOS LTDA-ME
AV ALBERTO CARAZZAI r>*615 SALA 03 

Centre CER 60 300 OOP 
CorndJio Prt?c6pio Pr J
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INSECTJ
DiDETIZADORA 4

CoHlroUuuLo pnuj.'u com. ^Zlr

ANEXO VIII - DECLARA^AO PARA HABILITA^AO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017 

PREGAO PRESENCIAL N9 96

Ref.: Pregao Presencial n9 96/2017

INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME, inscrito no CNPJ/MF sob o n9 17.780.287/0001- 
12, por intermedio de seu representante legal o Sr. Anderson Eun'pedes Ferreira, portador da Carteira 
de Identidade R.G. n9 7.268.828-7 e inscrito no CPF n9 259.934.098-51, DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei n9 8.666, de 26 de Agosto de 1993, acrescido pela Lei n9 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e nao emprega menor de dezesseis anos.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

7
/ lAnderson Eun'pedes Rerreira - Microempresario 

RG 0^)68.828-7 Orgao Emissor: SSP/PR CPF n9 259.934.098-51 
INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 

CNPJ N9 17.780.287/0001-12 
43 3132-0120

1

17.780.287/0001-12
INSECT-COMERCIO, DEDETIZAGAO E 

SERVICOS LTDA-ME
AV ALBERTO CARAZZAi n*616 SALA 03 

Centro CEP 66 300 OOO 
CorndJIo Proc6pio Pr

V.
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INSECTJ
DEDETIZADORA *

ConlvoLindo p-nujtu conv SetjUmn^A.' fcA/S/f

ANEXO IX- DECLARAgAO DE ELABORAgAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
PROgEDIMENTO LICITAT6RI0 N9 156/2017 

PREGAO PRESENCIAL N2 96/2017

Anderson Eun'pedes Ferreira, como representante devidamente constituido de socio-proprietario da empresa 
INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME, CNPJ N2 17.780.287/0001-12, sediada na Av. Alberto 
Carazzai n^ 615, Centro, Cornelio Procopio-PR doravante denominado INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E
SERVigoS LTDA-ME, para fins do disposto no item VI, o, do Edital PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017, declare, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N9 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 
96/2017 foi elaborada de maneira independente pela INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigoS 
LTDA-ME, e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio N9 
156/2017 PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a)

a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio N? 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N2 96/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio N? 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b)

que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio N2 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N? 
96/2017 quanto a participar ou nao da referida licitagao;

c)

que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N? 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio N2 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

d)

que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio N2 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 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

e)

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

f)

"1

17.780.287/0001-12
Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAGAO E 

SERVIGOS LTDA-ME
j \AV ALBERTO CARAZZAI n°615 SALA 03 

Centro CEP 86 300 OOO 
Corndll© ProcOpio Pr /jnderson Eun'pedes Fme\ra - Microempresario 

RG n? 7/268.828-7 Orgao Emissoh^SP/PR CPF ne 259.934.098-51 
INS^T COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 

CNPJ N9 17.780.287/0001-12 
43 3132-0120
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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
19.480.910/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/01/2014

NOME EMPRESARIAL
SALESSE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VS TRANSPORTES E SERVICOS

cOdigo e descriqAo da atividade economica principal
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudan<jas, intermunicipal, interestadual e 
internacional

digo e descriqAo das atividades econOmicas secundArias
49.30- 2-03 - Transporte rodoviario de produtos perigosos
49.30- 2-01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudanQas, municipal
49.29- 9-01 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
01.61-0-03 - Servigo de prepara$ao de terreno, cultivo e colheita
49.23- 0-02 - Servigo de transporte de passageiros - locagao de automoveis com motorista
77.11- 0-00 - Loca^ao de automoveis sem condutor
77.19- 5-99 - Locagao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor
77.31- 4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador
52.12- 5-00 - Carga e descarga
52.21-4-00 - Concessionaries de rodovias, pontes, tuneis e servigos relacionados
81.30- 3-00 - Atividades paisagisticas
81.29- 0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
41.20- 4-00 - Construgao de edificios
42.11- 1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias
38.11- 4-00 - Coleta de residues nao-perigosos
38.12- 2-00 - Coleta de residues perigosos
81.21- 4-00 - Limpeza em predios e em domicilios
81.11-7-00 - Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
52.29- 0-02 - Servigos de reboque de veiculos
52.23- 1-00 - Estacionamento de veiculos

cOdigo e descriqAo da natureza jurIdica
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

NUMERO3RADOURO
. PRESIDENTE VARGAS

COMPLEMENTO
724 BI ■

MUNICiPIO
ANDRADINA

CEP BAIRRO/DISTRITO
VILA FELTRINI16.900-443

ENDEREQO ELETRONICO
vitor-salesse@hotmail.com

TELEFONE
(18) 3722-5193

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

SITUAQAO cadastral

ATIVA
DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
07/01/2014

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/12/2017 as 09:29:09 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
19.480.910/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/01/2014

NOME EMPRESARIAL
SALESSE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
01.61-0-01 - Servigo de pulverizagao e controle de pragas agricolas
45.30- 7-05 - Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar
45.30- 7-03 - Comercio a varejo de pegas e acessorios novos para veiculos automotores 
45.20-0-06 - Servigos de borracharia para veiculos automotores
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
42.13- 8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construgao em geral
43.29- 1-04 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagao em vias publicas, portos e 
aeroportos
43.30- 4-01 - Impermeabilizagao em obras de engenharia civil
43.30- 4-02 - Instalagao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material
43.30- 4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30- 4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral
43.30- 4-05 - Aplicagao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30- 4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
. J.20-0-05 - Servigos de lavagem, lubrificagao e polimento de veiculos automotores
33.14- 7-12 - Manutengao e reparagao de tratores agricolas
33.14- 7-11 - Manutengao e reparagao de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuaria
33.14- 7-16 - Manutengao e reparagao de tratores, exceto agricolas

C6DIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURlDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresciri

NUMERO COMPLEMENTOLOGRADOURO
R PRESIDENTE VARGAS 724 B

MUNIClPIO
ANDRADINA

CEP BAIRRO/DISTRITO
VILA FELTRINI16.900-443

ENDEREQO ELETRONICO
vitor-salesse@hotmail.com

TELEFONE
(18) 3722-5193

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
07/01/2014

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIALrUAQAO ESPECIAL ********
I

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 18/12/2017 as 09:29:09 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/3
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00G153REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRigAO
19.480.910/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAgAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
07/01/2014

NOME EMPRESARIAL
SALESSE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
45.20- 0-01 - Servigos de manutengao e reparagao mecanica de veiculos automotores
78.20- 5-00 - Locagao de mao-de-obra temporaria

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

NUMERO COMPLEMENTOLOGRADOURO
R PRESIDENTE VARGAS 724 B

MUNIClPIO
ANDRADINA

CEP BAIRRO/DISTRITO
VILA FELTRINI16.900-443

ENDEREgO ELETRONICO
vitor-salesse@hotmail.com

TELEFONE
(18) 3722-5193

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
07/01/2014

UApAO CADASTRAL
| ATIVA

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

DATA DA SITUAgAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL******** ********

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 18/12/2017 as 09:29:09 (data e hora de Brasilia). Pagina: 3/3
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JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO, Cl£NCIA, TECNOLOGIA E INOVAgAO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Junta Cwneroa! do 
Estadodt'Siio PauloCERTIDAO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAQOES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SAO VICENTES 
NA DATA DE SUA EXPEDIQAO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES. ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDAO E A EXISTENCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES. SE HOUVER. PODERAO SER CONSULTADAS NO 
SITE WVVW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR. MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

INlCIO DAS ATIVIDADES PRAZO DE DURACAODATA DA CONSTITUiqAONIRE REGISTRO

35600341622 07/01/2014 23/12/2013

TIRO JURIQICONOME COMERCIAL

EIRELI (E.P.P.)SALESSE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

NUMERO COMPLEMENTOCN.P.J ENDEREC.0

B19.480.910/0001-47 RUA PRESIDENTE VARGAS 724

MUNIClPIO VALOR CAPITALBAIRRO UF CEP MOEDA

RS 95.000,00VILA FELTRINI ANDRADINA SP 16900-443

OBJETO SOCIAL

TRANSPORTS RODOVlARIO DE CARGA. EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANQAS, INTERMUNICIPAL. INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL
ATIVIDADES PAISAGlSTICAS
SERVigO DE PREPARAgAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 
SERVigO DE PULVERIZAgAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRiCOLAS
MANUTENgAO E REPARAgAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA 
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

Z1TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME

VITOR SALESSE DA SILVA

NUMEROENDEREQO

RUA PRESIDENTE VARGAS
COMPLEMENTO.

724

RGBAIRRO MUNIClPIO UF CEP

481257664SP 16900-443VILA FELTRINI ANDRADINA

QUANT IDADE CO IASCPF CARGO

70.000.00398.657.968-05 TITULAR E ADMINISTRADOR

Ultimo documento arquivado

DATA NUMERO

21/09/2017 803.234/17-0

REGISTRO DA DECLARAgAO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 
(EPP)._____________________________________________________________________________

FIM DAS INFORMAgOES PARA NIRE: 35600341622 
DATA DA ULTIMA ATUALIZAgAO DA BASE DE DADOS: 27/11/2017

Pagma 1 de 2Documento Gratuito 
Proibida a Comercializagao
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Certidao Simplificada emitida para ANTONIO ROBERTO MARTINS : 04799444824. Documento certificado por FLAVIA 
REGINA BRITTO GONSALVES, Secreldria Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Eslado de Sao Paulo, garante a 
aulentlcidadc desto documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o numero do 
autenticidade 93987579. terga-feira. 28 de novembro de 2017 as 08:57.08.
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SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIREU - EPP
Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP

IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO VI -PROCURAQAO

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

Pelo presente instrumento particular de procurapao e pela melhor forma de direito, a 
EMPRESA SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELLI - EPP , inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 19.480.910/0001-47, sediada na Rua Presidente Vargas 
n° 724 - B, na cidade Andradina - SP representada, neste ato, por seu socio- 
gerente (ou gerente) Sr. Vitor Salesse da Silva, brasileiro, solteiro, empresario, 
residente e domiciliado Rua Presidente Vargas n° 724 - B, na cidade Andradina - 
SP portador da cedula de identidade, RG n° 48.125.576-4 e do CPF/MF, sob n° 
398.657.968-06, a quern sao conferidos poderes para representar a empresa 
outorgante no Pregao n° 96/2017, instaurado pela Prefeitura Municipal, em especial 
para firmar declaragoes e atas, formular lances, negociar prego, interpor recursos e 
desistir de sua interposipao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
acima indicado.

Palmital 18 de dezembro de 2017
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ASTROGILD' DO DE sou;

KG n° 40.269.408-9 ( 
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Rene Gonpalves Netto 
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CPF n° 402.671.928-60 
Cargo Procurador
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SALESSE TRANSPORTES E SERVigOS EIRELI - EPP
Rua Presidente Vargas, n.° 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP

IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

PROCURAgAO

A SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI
19.480.910/0001-47, com sede na Rua Presidente Vargas, n° 724-B, Vila Feltrini, na 

cidade de Andradina, Estado de S3o Paulo, atrav6s de seu representante legal infra 

assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o Senhor ASTROGILDO

EPP, CNPJ n°

CANDIDO DE SOUZA JUNIOR, portador da c6dula de identidade RG n° 40.269.408- 

9, expedida pela SSP/SP, outorgando-lhe plenos poderes para represent£-lo em 

quaisquer Licitafdes, Vistorias Tecnicas mover mandado de seguranga e 

substabelecer terceiros em especial para formular lances verbais, interpor recursos

e/ou deles desistir, negociar, assinar contratos e efetuar as providSncias necess£rias 

para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.

sa«>‘>*v.c;o fui: vtimA
Andradina (SP), 28 de Nbvembco de 2017.

SALESSE TRANSPOI E SERVIQOS EIRELI - EPP

OFiCSAS. DE HEGISTR^'&IVSL QAS\PESSOAS NATURAIS
R. D.Podro 1, n.° 829 - Centro - An^rncIliM ■

Maria AparacsSa Antb
VAlSOMENTf COM SEl.O Df AUTEMTluD- :E - SP ACop.:it 6900-003 - Tol. {181 3722-4274---

it) nini SHinka - Oficial

\Recontep por saelhancajdoc s/k 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viliK SALESSE' 
que confere d o padrao req. neeta 
Andradina, 28 de novetbro de 201^

E»ol.: R$
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:irta indicada de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP
Rua Presidente Vargas, n ° 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP

IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

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

A empresa SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELLI - EPP , inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 19.480.910/0001-47 , sediada na Rua Presidente Vargas 
n° 724 - B, na cidade Andradina - SP de DECLARA que possui todos os 
requisites exigidos no Edital de Pregao n° 96/2017, objeto do Procedimento 
Licitatorio N° 156/2017, 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

Palmital 18 de dezembro de 2017

DCKPAftDIDO DE SOUZA JUNIOR 
^RG n° 40.269.408-9 
CPF n° 353.298.248-00 
Rene Gongalves Netto 

RG n° 47.817.618-1 
CPF n° 402.671.928-60 

Cargo Procurador

ASTROGI
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SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP

Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP
IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47

FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO IV

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

A empresa SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELLI - EPP , inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 19.480.910/0001-47 , sediada na Rua Presidente Vargas 
n° 724 - B, na cidade Andradina - SP, por intermedio de seu representante 
legal o (a) Sr(a). Vitor Salesse da Silva, portador (a), da Carteira de Identidade 
n° 48.125.766-4 e do CPF n° 398.657.968 - 05, 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.

Palmital 18 de dezembro de 2017

DIDO DE SOUZA JUNIOR 
G n° 40.269.408-9 

CPF n° 353.298.248-00 
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SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP
Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP 

CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

IE: 170.064.133.110

ANEXO X - DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatario da presente, o senhor Vitor Salesse da Silva, brasileiro, solteiro, 
empresario, portador (a), da Carteira de Identidade n° 48.125.766-4 e do CPF 
n° 398.657.968 - 05, representante legalmente constituido da proponente 
SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 19.480.910/0001-47, sediada na Rua Presidente Vargas n° 724 - B, na 
cidade Andradina - SP, declara sob as penas da Lei, que a mesma esta 
estabelecida sob o regime legal de Empresa de pequeno porte (microempresa ou 
empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento 
patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, sendo que:

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

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

Palmital 18 de dezembro de 2017

SERVIQOS EIRELLI - EPP 
NBJ 19.480.910/0001-47 
Rene Gongalves Netto 

RG n° 47.817.618-1 
CPF n° 402.671.928-60 
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SALESSE TRANSPORTES E SERVigOS EIRELI - EPP

Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP
IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47

FONE: (18) 9-9656-9450

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

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

Vitor Salesse da Silva, brasileiro, solteiro, empresario, portador (a), da Carteira 
de Identidade n° 48.125.766-4 e do CPF n0 398.657.968 - 05, representante 
legalmente constituido da proponente SALESSE TRANSPORTES E 
SERVIQOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.480.910/0001-47, 
sediada na Rua Presidente Vargas n° 724 - B, na cidade Andradina - SP, com 
plenos poderes para decidir sobre assuntos relatives ao Edital em epigrafe, 
declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
Agosto de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, com alteragoes 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao 
pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao que julgou as 
propostas de pregos dos proponentes credenciados no presente procedimento 
licitatorio, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo 
respective, e concordando em consequencia, com o curso do procedimento 
licitatorio, passando assim a fase de abertura dos envelopes de documentos 
dos respectivos proponentes.

Palmital 18 de dezembro de 2017

^PORTE E SERVIQOS EIRELLI - EPF 
CNPJ 19.480.910/0001-47 

Rene Gongalves Netto 
RG n° 47.817.618-1 

CPF n° 402.671.928-60

SALESSE Tl

Cargo Procurador
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SALESSE TRANSPORTES E SERVigOS EIREU - EPP
Rua Presidente Vargas, n.° 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP

IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO XII -TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL -
DOCUMENTAgAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

Vitor Salesse da Silva, brasileiro, solteiro, empresario, portador (a), da Carteira 
de Identidade n° 48.125.766-4 e do CPF n° 398.657.968 - 05, representante 
legalmente constituido da proponente SALESSE TRANSPORTES E 
SERVIQOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.480.910/0001-47, 
sediada na Rua Presidente Vargas n° 724 - B, na cidade Andradina - SP, com 
pienos poderes para decidir sobre assuntos relatives ao Edital em epigrafe, 
declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
Agosto de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposigoes da Lei Federal n° 8.666, de 26 de Agosto de 1993, com alteragoes 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, que nao 
pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitagao que julgou os 
documentos de licitagao no presente procedimento licitatorio, renunciando 
assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respective, e 
concordando em consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, 
passando assim a fase de lavratura da respectiva ata.

Palmital 18 de dezembro de 2017

SALESSE TRANSPORTE E SERVIQOS EIRELLI - EPP 
CNPJ 19.480.910/0001-47 

Rene GongaIves Netto 
/ RG n° 47.817.618-1 

CPF n° 402.671.928-60
Cargo Procurador
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SALESSE TRANSPORTES E SERVigOS EIRELI - EPP
Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP

IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

EMPRESA: SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELLI - EPP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°, , na cidade Andradina - SP 
CNPJ/MF: 19.480.910/0001-47 
ENDEREQO: Rua Presidente Vargas n° 724 - B 
CIDADE: Andradina ESTADO: Sao Paulo 
E-MAIL: doutora.adriana@gmail.com 
FONE: (18) 99656-9450

CEP:

OBJETO: CONTRATAqAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E 
LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 
O ANO DE 2018, - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTS DO EDITAL.

Obtivemos, nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitagao 
supramencionada devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal 
8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e concordo com as condigoes mencionadas no 
referido Edital e anexos.
Visando a comunicagao futura entre esta entidade e a sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e 
remete-lo ao Setor de Licitagao por meio de fax (42) 3657-1222 ou ser 
entregue diretamente ao Departamento de Licitagoes desta Prefeitura 
Municipal.
A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal a responsabilidade de 

comunicagao de eventuais esclarecimentos e retificagoes ocorridas no instrumento 

convocatorio, bem como de quaisquer informagoes adicionais, nao cabendo 

posteriormente qualquer reclamagao.

mailto:doutora.adriana@gmail.com
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Palmital 18 de dezembro de 2017

SALESSE TRAN >RTE E SERVIQOS EIRELLI - ERR 
NPJ 19.480.910/0001-47 
Rene Gongalves Netto 

RG n° 47.817.618-1 
CPF n° 402.671.928-60

Cargo Procurador
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SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP
Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP

IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47
FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO XV

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 

DECLARAQAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Vitor Salesse da Silva, brasileiro, solteiro, empresario, portador (a), da Carteira 
de Identidade n° 48.125.766-4 e do CPF n° 398.657.968 - 05, representante 
legalmente constituido da proponente SALESSE TRANSPORTES E 
SERVIQOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.480.910/0001-47, 
sediada na Rua Presidente Vargas n° 724 - B, na cidade Andradina - SP, 
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 
Licitagao, seja da Pregoeira e/ou servidor da equipe de apoio.

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

Palmital 18 de dezembro de 2017

JSPORTE E SERVIQOS EIRELLI - EPP 
NPJ 19.480.910/0001-47 
Rene Gongalves Netto 

RG n° 47.817.618-1 
CPF n° 402.671.928-60 

Cargo Procurador

SALESSE Tl
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Consuita Optantes cool'll
Data da consuita: 12/12/2017 
© Identificagao do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 17.780.287/0001-12
A opgao pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME

® Situagao Atua!

Situagao no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 18/03/2013

Situagao no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI

® Periodos Anteriores

Opgoes pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Nao Existem

Opgdes pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Nao Existem

@ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Nao Existem

I® Eventos Futures (Simples Nacional)

Eventos Futures no Simples Nacional: Nao Existem

® Eventos Futures (SIMEI)

Eventos Futures no SIMEI: Nao Existem

Clique aqui para informagdes sobre como optar pelo SIMEI.

j Voltar | Gerar PDF

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultaoptantes.app/consultaropcao.aspx

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhe/consultaoptantes.app/consultaropcao.aspx
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INSECT l
DIBETIZABSIA A jMk,

ContrctUndo pruyu cow. fejtu’AHf*,.'

procuracAo
Extrajudicial Para Participa^ao em Licita^ao Publica.

OUTORGANTE: INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVigOS LTDA-ME

Inscrita no CNPJ (M.F) sob ns 17.780.287/0001-12

Representante legalmente e Constituido de Contrato Social: Anderson Eun'pedes Ferreira, Brasileiro, Solteiro, 
Microempresario, portador da Cedula de Identidade sob ns 7.268.828-7, Orgao Emissor: SSP/PR e CPF sob ns 
259.934.098-51, residente a Rua Tokio n2 516, Jardim Novo Horizonte, Ural, Estado do Parana.

OUTORGADO: JOSNEI FONTOURA GOMES

Analista Comercial, morador na cidade de CASTRO I , Parana, portador do RG ns 0571737, 6rgao Emissor: SSP/PR e . 
CPF sob NUM 03116030928

Pelo presente instrumento particular de procura^ao e pela melhor forma de direito, o outorgante constitui e 
nomeia seu bastante procurador e outorgado, para o fim especial de promover a participagao do outorgante em 
licita?6es publicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas; podendo formulae lances, 
negociar pre?os, fazer impugnafoes, efetuar visitas tecnicas, redama^oes, assinar transigir, desistir e praticar todos 
os atos necessaries ao cumprimento do presente mandate.

Esta procurafao tern validade ate 05/09/2019.

Cornelio Procopio, 12 de DEZEMBRO de 2017.m
( i-

Anderson Eun'pedes Ferreira - Microemprescirio/Socio-Proprietario 
RG n? 7.268.828-7 6rgao Emissor: SSP/PR CPF n? 259.934.098-51 

INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12

OUTORGADO
JOSNEI FONTOURA GOMES

N0RQ no 0571737 6rgao Emissor: SSP/PR CPF ng 031.160.309-28

TABELIONATO DE NOTAS DE URAI - PR
PRr AV. BRASH. 760. Conlro - Ur*-PR - CEP 66260-000 FORE: (46) 1541-3149

J/ NATMALIA TURQUINO DE BARROS ORTENZI - TABELlA TITULAR

Selo:nucU9.4TJbF.AmozA. Comrole: Chyvy.cSTko 
Consulte esse selc em http://funarpen.com.br______

Reconhego por Semelhanga a assinatura de ANDERSON 
RREIRA. Dou fe. Ural-PEURIPE

dezembro de 2017s

7(71
lUINOOE BARROS ®RTE:NZI -NATwALl.

http://funarpen.com.br
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DECIMA ALTERA^AO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZA£AO E SERVI^OS LTDA ME 

CNPJ: 17.780.287/0001-12
ANDERSON EURIPEDES FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresario, nascido na cidade de 
Cornelio Procopio, Estado do Parana, em 02 de Agosto de 1.977, portador do CPF ns 259.934.098-51, 
e da cedula de Identidade Civil RG n9 7.268.828-7, Expedida pela Secretaria de Seguranipa Publica do 
Estado do Parana, residente e domiciliado a Rua Tokio n^ 516, Residencial Novo Horizonte, na cidade 
de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000 e ANACLAUDIA COSTA brasileira, solteira, maior, 
empresaria, nascida na cidade de Urai, Estado do Parana, em 30 de Maio de 1.984, portadora do CPF 
n° 044.171.699-77, e da cedula de Identidade Civil RG n2 8.073.656-8, Expedida pela Secretaria de 
Seguramja Publica do Estado do Parana, residente e domiciliada a Rua Tokio n^ 516, Residencial Novo 
Horizonte, na cidade de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000, unicos socios da sociedade 
empresaria limitada INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVINGS LTDA ME, com sede e foro, na 
cidade de Cornelio Procopio, Estado do Parana, a Avenida Alberto Carazzai n^ 615, Sala 03 , Centro 
CEP 86.300.000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob n? 41207565051, em sessao 
de 18 de Marco de 2.013, inscrito no CNPJ 17.780.287/0001-12, resolvem alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade tern a sede e foro na cidade de Urai, Estado do Parana, a Rua Tokio 
n^ 516, Centro, CEP 86.280-000. Fica alterada a sede para a Rua Paulo Mozart Machado n® 222, 
Centro CEP 86.280.000, na cidade de Urai - Estado do Parana.

Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que nao colidirem com as disposigoes do 
presente instrumento.

Em consondncia com as presentes alteragdes, os socios RESOLVEM por este instrumento, atualizar e 
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito a partir da presente data, as clausulas e 
condigoes contidas no contrato primitive, o qua! passa a ter a seguinte redagao:

CONTRATO CONSOLIDADO
INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVIQDS LTDA ME 

CNPJ 12.780.287/0001-12 NIRE 41207565051

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresario, nascido na cidade de 
Cornelio Procopio, Estado do Parana, em 02 de Agosto de 1.977, portador do CPF n? 259.934.098-51, 
e da cedula de Identidade Civil RG n? 7.268.828-7, Expedida pela Secretaria de Seguran^a Publica do 
Estado do Parana, residente e domiciliado a Rua Tokio ne 516, Residencial Novo Horizonte, na cidade 
de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000 e ANACLAUDIA COSTA, brasileira, solteira, maior, 
empresaria, nascida na cidade de Urai, Estado do Parana, em 30 de Maio de 1.984, portadora do CPF 
n2 044.171.699-77, e da cedula de Identidade Civil RG nQ 8.073.656-8, Expedida pela Secretaria de 
Seguran^a Publica do Estado do Parana, residente e domiciliada a Rua Tokio n2 516, Residencial Novo 
Horizonte, na cidade de Urai, Estado do Parana, CEP 86.280.000, unicos socios da sociedade 
empresaria limitada INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVIQOS LTDA ME, com sede e foro, na 
cidade de Cornelio Procopio, Estado do Parana, a Avenida Alberto Carazzai ng 615, Sala 03 , Centro

CERTIFICO O REGXSTRO EM 13/04/2017 10:46 SOB N° 20172162653 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/2017. CODIGO DE VERIFICA?AO:' 
11701405675. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E SERVigOS LTDA - M - ME /

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 13/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

X
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA

A validade deste document©, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portals.
Informando seus respectivos codigos de verificagao

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA ALTERAgAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNF): 17.780.287/0001-12
CEP 86.300.000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob ns 41207565051, em sessao 
de 18 de Margo de 2.013, inscrito no CNPJ 17.780.287/0001-12, resolvem alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girara sob o nome empresarial de INSECT - COMIzRCIO, 
DEDETIZACAO ESERVIGOS LTDA ME, e tera sua sede e foro na cidade de Urai, Estado do Parana, a Rua 
Paulo Mozart Machado n^ 222, Centro, CEP 86.280-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente 
integralizado em moeda corrente do pais, dividido em 30.000 (trinta mil quotas) no valor nominal de 
R$ 10,00 (dez reais) cada, fica assim distribuido:

Valores em R$ (reais)Socios Quantidade de 
Quotas

Percentual

Anderson Euripedes Ferreira 285.000,0028.500 95,00
Anaclaudia Costa 5,00 15.000,001.500
Total 100,00 300.000,0030.000

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tern por objeto mercantil: COMERCIO VAREJISTA DE MUDAS DE 
GRAMAS; PRESTAgAO DE SERVigOS DE: IMUNIZAgAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; CONTROLE 
DE PRAGAS AGRICOLAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; CAPINA QUIMICA; PODA DE 
ARVORES; LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA 
SEPTICA; DESENTUPIMENTO DE INSTALAgOES HIDRAULICAS RESIDENCES E COMERCIAIS POR 
HIDROJATEAMENTO; ROgADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECANICA E MANUAL; 
LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECANICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; 
PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO; CORTE DE GRAMA; REGULARIZAgAO DE 
TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; PLANTIO DE GRAMAS E 
ARVORES; DESUBISTRUgAO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS 
CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA 
PREDIAL, PINTURAS, REFORMAS EM PREDIOS EDIFICAgOES, VARRigAO MECANIZADA E MANUAL; 
SERVICO DE COLETA DE UXO URBANO; SERVICO DE TERRAPLANAGEM; PERFURACAO DE FOSSAS; 
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS; LOCACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Margo de 2.013 e seu prazo de 
duragao e indeterminado.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2017 10:46 SOB N° 20172162653. 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/2017. CODIGO DE VERIFICA(?AO: 
11701405675. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVIQOS LTDA - M - ME

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 13/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos resj
Informando seus respectivos codigos de verificagAo

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA ALTERAgAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNPJ: 17.780.287/0001-12
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integraliza^ao do capital social.

CLAUSULA S£HMA: A administragao da sociedade cabera ao socio ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
com os poderes e atribuigoes de Administrador, autorizado o uso individual isoladamente do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagSes 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da 
sociedade, sem autorizag§o do outro socio.

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exerdcio social em 31 de Dezembro, o administrador prestara 
contas justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do inventario, do Balango 
Patrimonial e do Balango de Resultado Economico, cabendo aos socios, na proporgSo de suas quotas, 
os lucres ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses, seguintes ao termino do exerdcio social, os socios deliberarao 
sobre as contas e designarao administrador quando for o caso.

CLAUSULA DI:CIMA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, 
mediante alteragao contratual assinadas por todos os socios.

CLAUSULA D^CIMA PRIMEIRA: Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
ti'tulo de PRO LABORE, observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA D^CIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara as 
suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possfvel 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: 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relagao a seu socio.

CLAUSULA DliCIMA TERCEIRA: 0 Administrador declara sob pena da lei, de 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 
publico, ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrencia, 
contra as relagoes de conformo, fe publica, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGXSTRO EM 13/04/2017 10:46 SOB N° 20172162653. 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/2017. CODIGO DE VERIFICAgAO: 
11701405675. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZA?AO E SERVIQOS LTDA - M - ME

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 13/04/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagSo de sua autenticidade nos respect!
Informando seus respectivos codigos de verificagSo

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA ALTERAgAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZA£AO E SERVigOS LTDA ME 

CNP): 17.780.287/0001-12
Pica eleito o foro da Comarca de Urai, Estado do Parana, para o exerdcio e o cumprimento dos 
direitos e obrigagSes resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Urai Pr, 10 de Abril de 2.017 Q

NDERSON EURIPEDES FERREIRA ANACLA\ 'COSTA

Elaborado;po,
\jf2- rcC
'an Carlos Pacheco

CRC/PR 041540/0-8
CPF/MF 725.723.539-20 - RG 4.979.751-6 SSP/PR

Testemunhas:

Thais Andressa Mukai 
CPF 009.991.239-20 
RG 8.376.6338-8

Karina Yurtyi Fuji!
CPF 060.266.329-34 
RG 8.679.733-0

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2017 10:46 SOB N° 20172162653. 
PROTOCOLO: 172162653 DE 11/04/2017. CODIGO DE VERIFICAI^O: 
11701405675. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAQAO E SERVIGOS LTDA - M - ME

JUNTA COMERCIAl 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 13/04/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respedti
Informando seus respectivos codigos de verificagSo

http://www.empresafacil.pr.gov.br


oqoiso
DECIMA PRIME1RA ALTERAgAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNP): 17.780.287/0001-12

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA, brasileiro, solteiro, maior, empresSrio, nascido na cldade de 
Corn£lio Procopio, Estado do Parang em 02 de Agosto de 1.977, portador do CPF n2 259.934.098-51, 
e da c^dula de Identidade Civil RG 7.268.828-7, Expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do 
Estado do Parang, residente e domiciliado a Rua Tokio 516, Residencial Novo Horizonte, na cidade 
de Urai, Estado do Parang CEP 86.280.000 ANACLAUDIA COSTA brasileira, solteira, maior, 
empresaria, nascida na cidade de Ural, Estado do Parana, em 30 de Maio de 1,984, portadora do CPF 
n2 044.171.699-77, e da cedula de Identidade Civil RG n® 8.073.656-8, Expedida pela Secretaria de 
Seguranga Publica do Estado do Parana, residente e domiciliada a Rua Tokio n^ 516, Residencial 
Novo Horizonte, na cidade de Uraf, Estado do Parana, CEP 86.280.000, dnicos sdcios da sociedade 
empresaria limitada INSECT - COMtRCIO, DEDETIZACAO E SERVIGOS LTDA ME, com sede e foro, na 
cidade de Urai, Estado do Parana, a Rua Paulo Mozart Machado n® 222, Centro CEP 86.280.000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob 41207565051, em sessSo de 18 de Margo 
de 2.013, inscrito no CNPJ 17.780.287/0001-12, resolvem alterar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade tern a sede e foro na cidade de Urai, Estado do Parana, & Rua 
Paulo Mozart Machado n2 222, Centro Cep 86.280-000. Fica alterada a sede para Avenlda Alberto 
Carazzai ns 615, Sala 03 , Centro CEP 86.300.000.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que nao colidirem com 
as disposigoes do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Urai, Estado do ParanS, para o exerdcio e o 
cumprimento dos direitos e obrigagoes resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Corn^lio Procopio-Pr, 26 de Abril de 2.016

ANDERSON EURIPEDES FERREIRA anaclAvdia'costa

(/

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 14:24 SOB N° 20172268451. 
PROTOCOLO: 172268451 DE 28/04/2017. CODIGO DE VERIFICAgAO: 
11701577786. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAQAO E SERVIQOS LTDA - M

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 28/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA

A validade deste document©, se impresso, fica sujeito a comprovagSo de
Informando seus respectivos codigos de verificagao

sua

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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DECIMA PRIMEIRA ALTERAgAO DO CONTRATO SOCIAL 

INSECT - COMERCIO, DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA ME 

CNPJ: 17.780.287/0001-12

Elaborado por:

a
fcan Cgflos Pacheco /
CRC/PR 041540/0-8
CPF/MF 725.723.539-20 - RG 4.979.751-6 SSP/PR

Testemunhas:

Thais Andressa Mukai Karina Yurii; Fjuii 
CPF 060.266.329-34 

RG 8.679.733-0
CPF 009.991.239-20 

RG 8.376.6338-8

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 14:24 SOB N° 20172268451. 
PROTOCOLO: 172268451 DE 28/04/2017. CODIGO DE VERIFICAgAO: 
11701577786. NIRE: 41207565051.
INSECT - COMERCIO, DEDETIZAtpAO E SERVIGOS LTDA - M - ME

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 28/04/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA

* validade deste documento, se irapresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticldade nos respectiv
Informando seus respectivos codigos da verificagio

http://www.empresafacil.pr.gov.br
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ANEXO III
PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N2 156/2017 
DECLARACAO

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

A empresa , INSECT COMERCIO DEDETIZA^AO E SERVINGS LTDA-MEJnscrita no CNPJ/MF sob o n? 
17.780.287/0001-12 sediada na Av. Alberto Carazzai n? 615, Centro ,na cidade de Cornelio Procopio-PR, 
DECLARA que possui todos os requisites exigidos no Edital de Pregao n? 96/2017, objeto do 
Procedimento Licitatorio N2 156/2017, para a habilitagao, quanto as condigoes de qualificagao jun'dica, 
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.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

s Anderson Eurfoed^s Ferreira - Microempresario 
R(E nw.268.828-7 Orgao Emissor: SSP/PR CPF n? 259.934.098-51 

\J)JSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12 

43 3132-0120
”5

.780.287/0001-12
INSECT - COMERCIO, OEDETIZACAO E 

SERVICOS LTDA-ME

r •M

\\

n*615 SALA 03
WAL8e^C^'300 0O0 

PfGoijp^o • •

u
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ANEXO IV - DECLARA^AO 
PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 156/2017

DECLARAgAO

A empresa INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVI^OS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF n? 
17.780.287/0001-12, sediada em Cornelio Procopio-PR, na Av. Alberto Carazzai ne 615, Centro, por 
intermedio de seu representante legal o Sr. Anderson Eun'pedes Ferreira, portador, da Carteira de 
Identidade ne 7.268.828-7 e do CPF n® 259.934.098-51, 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 informacoes e condi^oes locais 
para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

1 Anderson Euripfe^es^erreira - Microempresario
sd.268.828-7 Orgao Emissor: SSP/PR CPF n? 259.934.098-51 
INSECT COMERCIO DEDETIZA^AO E SERVI^OS LTDA-ME 

CNPJ N? 17.780.287/0001-12 
43 3132-0120

RG n

"17.780.287/0001-12
INSECT - COMERCIO. DEDETIZACAO E 

SERVIC0S LIDA - ME
AV ALBERTO CARAZZAI n*616 SALA 

Cenlro CEP 86 300 OOO 
Coi'ndiio Proc6pio Pr
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ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. Anderson Eun'pedes Ferreira, portador da 
Cedula de Identidade n9 7.268.828-7, inscrito no CPF/MF sob o n9 259.934.098-51, como 
representante da empresa INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n9 17.780.287/0001-12, sito a Av. Alberto Carazzai n9 615, cidade de Cornelio 
Procopio-PR, para participar da licitagao acima referenciada, instaurada pelo Municfpio 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 firms e 
valioso.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

/ \ Anderson Eun'pedes Ferreira - Microempresario 
RG n^k68.828-7 Orgao Emissor: SSP/PR CPF n9 259.934.098-51 

INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12 

43 3132-0120

ir17.780.287/0001-12
INSECT - COMERCIO, DEDETIZACAO E 

SERVICOS LTDA-ME
AV ALBERTO CARAZZAI "*615 SALA 03 

Centro CEP 66 300 OOO 
ComdJto ProcOpio Pi'

L
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ANEXO X; - TERMO DE REIMUNCIA DE PRAZO RECURSAl - PROPOSTA DE PRECCS

PROCEDIMENTO IICITATORIO N- 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017

0 represemante empresa INSEC*'OMERC ; ZACAO E SER. CCS *Z A-ME insc ‘
CNPj.'MF sob o n® 17.780.287/0001-12, situ--:- . jnderego ' - ip S Ande

E •" pt-- Ferre t, 'wort: p.er:. poceres para cr::c r soo:e assu . • ativos ao Eo : - - ■

ec sec'a-a na forma e sob as penas impostas ;:da Lei Federa' :.-.520, tie 1" ne Agosto 
c-r -Zoz, ap. :anao-se s-esidianarrente, no qust couberem, as d^sposifoes da _e ^edera 
8-c66 de 26 c- Agostc ee -993, co"° alteracoes posteriores, e denais normas reguiamentarf:-r 
ap raveis a esee: - que nao pretence recorrer da decisao da Co ~ ssao oe Licitacao - .ulgou 
as propostas oe precos dos propont :redei'riados no presr'te procedimen:: 'n ' 're 
renunciando assim, expressamente ac c r :o de recurso e ao p espec- - - :o" . ~arvc 
em cor equencia, com o c-'so do procea mento icitatorio, passage: 
dos envelopes de doc-' entc2 dps respectivos proponentes.

• ; - de abertura

Cornelio Procop a. 18 de Dezen'cro de Cl"

_____________
nde'son Eunpedefe Ferreira - ‘/icroempresario 
58.828-7 Orgao Erni^ir. SSP/PR CPF ne 259.934.098-51 

MSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SEP . COS LFDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12 

43 3132-012C

: G n-

17.780.287/0001-12
insect • •COMERCIO. DEDETIZACAO E 

SBt'/ICOS LIDA • ME
WALBERTO CARAZZAI i^e 16SALA Oa 

-Jen:-3 CEP 6-- J'dO C*Oc 
CC' >&to Pcocopic
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ANEXO X - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

DECLARA£AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

0 signatario da presente, o senhor Anderson Eunpedes Ferreira, representante legalmente constitufdo 
da proponente INSECT COMERCIO DEDETIZA^AO E SERVigOS LTDA-ME, declara sob as penas da Lei, que 
a mesma esta estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de 
nosso ordenamento patrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, sendo que:

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

b) nao tern nenhum dos impedimentos do § 4? do art. 39, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarer ocorrencias posteriores.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

( Anderson Euriped^s_Pfrreira - Microempresario 
RG n9 7^268.828-7 Orgao Emissor: SSP/PR CPF n9 259.934.098-51 

INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12 

43 3132-0120

"1
17.780.287/0001-12

INSECT - COMERCIO. OEDETIZACAO E 

SERVICOS LTDA-ME
AV ALBERTO CARAZZAI n*515 SALA 03 

Centro CEP 66 300 OOO 
Corndlio Procopio Pr JL
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ANEXO X -TERMO DE RENONCP. DE PRAZO RECURSAL - DOCUMENTAG'0

PROCEDiMEMTO UCITA'ORIG N9 156/2017 
PREGAO PRESENCIAl NS 96/2037

0 repr- e-'tante aa empresa Anderson Eur.nedes Ferreira, inscrr. • no CNPJ/MF sod " = 
17.780 IS- :001-12, situada no endereco Av. A.berto Carazzai r vl5, Centro, Come : 
Proeof} i -fr, Sr. Anderson Euripedes Ferreira, com plenos poderes pa .. . dir sobre assuntc 
re swos ao Edital em epigrafe. declara na lorrr= e ;ob as penas "'czs:*: :ela Lei Fede- - 
IE 520, de l” de Agostp de 2002, api-carvdo-se subsidiarianv. te : : e couberem 
: :: : . Lei Federal n9 8.666, de 26 oe Agosto de 1993, c: . - -: ooste- ;re$ e

ce-oa : -r'-as regulamentares aplicaveis a espe: e, que nao pretenc- aacisao da

rr — .ssc-c oe Licitapao que julgou os docun'er’:: do licitacao no err --r~ orocedimento 
enunciando assim, expressamente ao dreito de recur so e c'azc respectivo, e 

co' X'dando em consequencia, com 0 curso do procedimento licitatorio oassando assim a 
ce a-.-atura da respectiva ata.

; :ar.~'

Cornelio D-ccopio, 18 de Dezembro de 2C17

<_r___ V ^____________
iderson Euripeoe^FeVeira - Micoempresar.o 
3.828-7 0 &ao EmisiV. 5SP/PR CP- n- i:9 S34.098-51 

INSECT COMERGO DEDETiZACAO E SERV COS LTDA-ME 
CNPJ N? 17.78; 287/0001-12 

43 3132-0120

RG n? 7

r~

17.780.287/CC01-12
• COMERCK). OEDETiZAGAO E 

SERVIC05 LD'- - ME
AV ALBERTO CARAZZAI n*ei5 SAL A 

Centro CEP 66 OOO 
C<., ■ "• ProcO£S 3 pr y• .
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ANEXO XIV - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS 
PREGAO PRESEIMCIAL N9 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

EMPRESA: INSECT COMERCIO DEDETIZA^AO E SERVigOS LTDA-ME
CNPJ/MF: 17.780.287/0001-12
ENDERE^O: Av. Alberto Carazzai n9 615 - Centro
CIDADE: Cornelio Procopio ESTADO: Parana CEP: 86300-000
E-MAIL: atendimentoinsect@gmail.com
FONE: (43) 3132-0120

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 
RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, - TERMO DE 
REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL

Obtivemos, nesta data, copia do instrumento convocatorio da licita^ao supramencionada devidamente 
preenchido e de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e concordo com as condigoes 
mencionadas no referido Edital e anexos.
Visando a comunica$ao 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 Licita^ao por meio de fax (42) 3657- 
1222 ou ser entregue diretamente ao Departamento de Licita^oes desta Prefeitura Municipal.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal a responsabilidade de comunica^ao de 
eventuais esclarecimentos e retifica^oes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de 
quaisquer informa?6es adicionais, nao cabendo posteriormente qualquer reclamagao.

Cornelio Procopio, 22 de Novembro de 2017

l/llAilnL'yr&u
Axuliar Administrativa: Sayuri Nishimori 

INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVI^OS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12 

43 3132-0120
r
17.780.287/0001-12
INSECT-COMERCIO, DEDET1ZACA0E 

SERVICOS LTDA-ME
AV ALBERTO CARAZZAI n"615 SALA 03 

Contro CEP 36 3CO OOO 
Comdlio ProcOpio PrL

mailto:atendimentoinsect@gmail.com
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ANEXO XV
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017 
DECLARACAO AUSENCIA DE PARENTESCO

Eu, Anderson Eun'pedes Ferreira, carteira de identidade n9 7.268.828-7, expedida pela SSP/PR e CPF n9 
259.934.098-51, Representante legal da Empresa INSECT COMERCIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA- 
ME, inscrita no CNPJ sob o n9 17.780.287/0001-12, 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.

Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 2017

;>
I"

( 1 Anderson Eun'p^d^s Ferreira - Microempresario 
RG nW-b68.828-7 Orgaotmissor: SSP/PR CPF n9 259.934.098-51 

INSECT COMERCIO DEDETIZA^AO E SERVICOS LTDA-ME 
CNPJ N9 17.780.287/0001-12

43 3132-0120

"1
17.780.287/0001-12
INSECT-COMERCIO. DEDETSZACA0E 

SERVICOSLTQA-ME
AV ALBERTO CARAZZAI ri*615 SALA 03 

Centro CEP 86 300 OOO 
Corndtio Proc6plo Pr
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:dimento licitatorio 156/201 /
\0 PRESENCIAL N? 96/2017
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ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 

PROCEDIMENTO LICITATORIO IM2 156/2017

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a aprecia^ao desta Comissao de Licitagao a nossa proposta de pregos relativa ao 
Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 
2018, nas condigoes fixadas neste Edital - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, 
conforme segue:

LOTE: 1-LOTE 001
PRECO MAX TOTALPREgO MAX UNITCODIGO DO 

PRODUTO/SERVigO
NOME DO PRODUTO/SERVigO QUANT UNIDITEM

MAO DE OBRA RECUPERAgAO E LIMPEZA 
EXECUgAO DE SERVigOS PARA RECUPERAgAO DE 
PONTES E BUEIROS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO 
FIO, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VIAS 
PUBLICAS E BUEIROS

227.673,6021.120,00 HR 10,781 14122

227.673,60TOTAL
Valor total da proposta: R$ 227.673,60 (Duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e tres reais e sessenta 
centavos)

• O prazo de execugao do objeto e 12 (doze) meses, se houver interesse de ambas as partes este Contrato podera 
ser prorrogado por igual ou superior periodo mediante termo aditivo ao contrato.
• Prazo minimo da validade da proposta de pregos e de 60 (sessenta) dias, que sera contado a partir da data da 
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.
• O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto e da nota fiscal.
• A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada apos a assinatura do termo de 
contrato de fornecimento e consequente solicitagao da Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, 
serem executadas na sede da licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada e de 
acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

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

Nos pregos propostos estao 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.

MARCA: INSECT AgAO

1r. Cornelio Procopio, 18 de Dezembro de 201717.780.287/0001-12
INSECT - COMERCIO. DEDETIZACAO E 

SERVIGOS LIDA - ME
/'Anderson Eun'pedes^EfiD'eira - Microempresario 

RG ns 7^68.828-7 6rgao Emissor: SSP/PR CPF n2 259.934.098-51 
INSECT COMERCIO DEDETIZAgAO E SERVigOS LTDA-ME 

CNPJ N2 17.780.287/0001-12 
43 3132-0120

AV ALBERTO CARA22LAI n*6l5 SALA 03 
Centro CEP 66 300 OOO 

Comdlio Proc6pio Pr J



Municlpio de Palmital Pagina 1

Pregao Presencial 96/2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIQOS
Fornecedor : INSECT COMERCIO DEDETIZAQAO E SERVIQOS LTCA-ME E-mail: atendimentoinsect@gmail.com 

Telefone: 43 3132-0120
CNPJ: 17.780.287/0001-12 
Enderego : AV ALBERTO CARAZZAI 615 - CENTRO - Cornelio Rocopio/PR - CEP 86300-000 Celular:

Telefone contador: 43 3541-3496
Fax:

Contador: Ivan Carlos PachecoInscrigao Estadual: 90702071-14
Representante: ANDERSON EURIPEDES FERREIRA 
Enderego representante: RUA TOKIO 516 - JARDIM NOVO HORIZONTE- Urai/PR - CEP86280-000 
E-mail representante: atendimentoinsect@gmail.com

CPF: 259.934.098-51 RG: 7.268.828-7
Telefone representante: 43 9 8413-9290

Data de abertura: 18/03/2013Agenda: 6387-8 - BRADESCO S/A - Urai/PR Conta: 752-8Banco: 237 - BRADESCO

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006). 
Lote : 001 Lote 001

Prego TotalPrego UnitarioPrego Maximo Marca ModeloN° Item Descrigao do Produto / Servigo Qtde. Unid.

10,78 INSECT AgAO001 MAO DE OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA

EXECUgAO DE SERVigOS PARA RECUPERAgAO DE PONTES E BUEIROS. LIMPEZA E 
PINTURA DE MEIO FIO. CORTE DE GRAMA. LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BUEIROS.

227.673,6010,7821.120,00 HR

227.673,60PREgO TOTAL DO LOTE :

227.673,60TOTAL DA PROPOSTA:

PValidade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 12 meses

‘ COME^CppEDETlZAQAO E SERVIQOS LTCA-ME 
CftPJ: 17.780.287/0001-12

INSECT

n
r17.780.287/0001-12

INSECT ■ COMERCIO, DEDETIZACAO E 
SERVICOSUDA-ME

AV ALBERTO CARAZZAI n°616 SALA 03 
Cerrtro CEP 8b 300 OOO 

Cornelio Proc6pio Pru

12/12/2017 092946esProposia- Versao 114 3

mailto:atendimentoinsect@gmail.com
mailto:atendimentoinsect@gmail.com


REFEITURA MUNICIPAL DE PAU

Protocolo N°

EmJ%"

ENVELOPE A - “PROPOSTA DE PRECOS"
MUNICIPIO DE PALMiTAL-PR
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
OBJETO: CONTRA!AQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018. - TERMO DE REFERENCE 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITALEMPRESA LICITAN^E:
SALESSE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELU - E^P
CNPJ/MF: 19.480.910/0001-47

3.r..



00G193

r?j/zvwr£3
SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP

Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP
IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47

FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO II - PROPOSTA DE PREQOS

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciagao desta Comissao de Licitagao a nossa 
proposta de pregos relative ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018,
nas condigoes fixadas neste Edital - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTS DO EDITAL, conforme segue:
Descrigao do objeto, conforme relagao do Anexo I, CONSTANDO, necessariamente: 
item, unidade, quantidade, descrigao, MARCA, prego unitario, bem como prego total 
(COM NO MAXIMO DUAS CASAS APOS A VIRGULA).
• O prazo de execugao do objeto e 12 (doze) meses, se houver interesse de ambas as 
partes este Contrato podera ser prorrogado por igual ou superior periodo mediante 
termo aditivo ao contrato.
• Prazo minimo da validade da proposta de pregos e de 60 (sessenta) dias, que sera 
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-a o 
dia de inicio e incluir-se-a o dia do vencimento.
• O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto e da nota 
fiscal.
• A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da 
Prefeitura Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem executadas na sede da 
licitante. Ficando claro, desde ja, que a prestagao dos servigos sera fracionada e de 
acordo com as requisigoes emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas 
por autoridade competente.
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigencias estipulada em 
Edital.



003134
DADOS OFICIAIS DA PROPONENTE

Raz£o Social da empresa: Astrogildo Candido de Souza Junior ME 
Nome Fantasia: K2 Services em Excelencia

CNPJ: 26.168.440/0001-46 - Inscripao Estadual: (ISENTA)
Endere^o: Estrada Cata Preta 230 Complemento: 13
Bairro: Vila Joao Ramalho - Cidade: Santo Andre - Estado: SP
RG do Responsavel: 40.269.408-9
CPF do Responsavel: 353.298.248-00
Agencia Bancaria:0268 - Conta Corrente: 01021574-0
Banco: Santander - Favorecido: Astrogildo Candido de Souza Junior

Responsavel pela Assinatura do Contrato: Astrogildo C. de S. Junior 
Cargo na Empresa: Diretor Presidente

Telefones para Contato: (011) 3438-9794 (017) 99722-7445 
Emails: isiuniorsouza@outlook.com / neqociosempresariaisis@gmail.com 
Site: www.k2servicos.com.br 
Facebook: K2 Services em Excelencia

LOTE: 1 - Lote 001
Prego
m£ximo total

Unidade Prego
m£xim

Cddigo Nome do 
produto/s 
ervigo

QuantidaItem
dedo

produto/s
ervigo

o

MAO DE
OBRA 
RECUPE 
raqAo E
LIMPEZA
EXECUQ
AO DE
SERVIQO
SPARA
RECUPE
RAgAO

14122 21.120,00 HR1

i

R$ R$
8,00 168.960,00

i

DE
PONTES
E
BUEIROS

LIMPEZA
E
PINTURA
DE
MEIO
FIO,
CORTE
DE
GRAMA, 
LIMPEZA 
DE VIAS 
PUBLICA
SE
BUEIROS

mailto:isiuniorsouza@outlook.com
mailto:neqociosempresariaisis@gmail.com
http://www.k2servicos.com.br


00013^
R$ 168.960,00TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 168.960,00 ( CENTO E SESSENTA E OITO MIL 
NOVESCENTOS E SESSENTA REAIS)

Validade da proposta: 60 dias

Palmital 18 de dezembro de 201/

ASTROGILDQ^NDfDO DE SOUZA JUNIOR 
/RGX 40.269.408-9 
/ CPFn0 353.298.248-00 

Rene Gongalves Netto 
RG n° 47.817.618-1 

CPF n° 402.671.928-60 
Cargo Procurador

li/
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mEttcrfA/iypoiczy
SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP

Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP
IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47

FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

mc^c
SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI - EPP

Rua Presidente Vargas, n 0 724-B, Vila Feltrini - Andradina - SP
IE: 170.064.133.110CNPJ: 19.480.910/0001-47

FONE: (18) 9-9656-9450

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 156/2017

LOTE: 1 - Lote 001
Item C6digo Nome do 

produto/s 
ervipo

Quantida Unidade Prego
maxim

Prego
maximo totaldo de

produto/s
ervigo

o

MAO DE
OBRA
RECUPE
raqAo E
LIMPEZA
EXECUQ
AO DE
SERVIQO
SPARA
RECUPE
raqAo

10,78 227.673,601 14122 21.120,00 HR

DE
PONTES
E
BUEIROS

LIMPEZA



E
PINTURA
DE
MEIO
FIO,
CORTE
DE
GRAMA, 
LIMPEZA 
DE VIAS 
PUBLICA
SE
BUEIROS

TOTAL R$ 227.673,60

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 227.673,60 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos 
e Setenta e Tres Reais e Sessenta Centavos).

Palmital 18 de dezembro de 2017

ASTROGILDO IDO DE SOUZA JUNIOR 
n° 40.269.408-9 

CPF n° 353.298.248-00 
Rene Gonsalves Netto 

RG n° 47.817.618-1 
CPF n° 402.671.928-60 

Cargo Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAL
Protocolo N°.....^33,.........

Em../i,

ENVELOPE B - “DOCUMENTAgAO DE HABILITAQAO”
MUNICIPIO DE PALMITAL-PR 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.
EMPRESA LICITANTE: SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELLI -
EPP
CNPJ/MF: 19.480.910/0001-47
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R. MOREIRA MARTINS -ME 

CNPJ ns 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, ne 498, centro 

PALMITAL- PARANA

V;.'

'

m

m
■mm

ENVELOPE B "DOCUMENTA^AO DE HABILITA^AO"
■

mmm
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Protocolo N°....L^.QS........

Em./.tS..

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017 

PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017

1 mm

;

1
OBJETO: CONTRA!A^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE 

OBRA DE RECUPERACAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 

2018.

s
-:5

‘i

Empresa: R MOREIRA MARTINS - ME 

CNPJ: 27.197.076/0001-05
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0200<or
SttreUri* da Micro t Pcqaena Empress 
Seerelsria da Raclonaliiaflo e Slmplificaclo 
Departsmrnto de Reglslro Empressrial c Integrafio REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

Folhos l/lVi
NUMCRO OCIDENTUICACAO 00 MOISTRO Oft CMthlSf, - NIKE DA StliC

XXX
NIRT DA f IUaL (ivttMKcr um*m> m Rfannta • Mi*l!

XXX
MOttt DO EMPRESARIO (conp>ic. mn thvnr.jni)

RAFAEL MOREIRA MARTINS
NACIONAUUAUk tSIAUO CIVIL

SOLTFJRO(A)BRASILEtRA
SEXO REGIME DE BCNSIK cmw)

Muculino XXX
(n*)riUlODE^I

ROSALVO DE FREITAS MARTINS NOELI MOREIRA
cr»'(num«.«)

035.601.789-77
N ASCI DO EM «•> d* lUKtnMMa!

27/02/1989
IDtSTIOADt (W~ro)

9.224254-4
Olgio «m:uar UF

SSP PR
BMANCU'ADO FOR ll'otm. it tnuncimis • unaiu uetmit mem)

XXX
KUMtROUOMICUOADONA(LOGKADOCRO-iu». n.cW

RUA JOSE BASlLIO DE OLIVEIRA 498
IIAIRKO DISTRITO

CENTRO
CLP COOIOO 00 MUNIONO OJw SjubU

006406 - Palmiial
LOMFUMEKTO

APTOOl 85270-000
UPMUN1CIFIO

Palmital PR

declare, sob as penis da lei, nio esiar linpedldo de cserccr atiridade emprtsiria, que nio posiui outro registro de eoipresirlo e reqver:
A JUNTA COMERCIAL DO XXXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

CODIGO E DESCRICAO DO ATOCODIGO E DESCRICAO DO ATO
080 - WSCRipAO XXX

CODIGO E DESCRICAO DO EVENTOCODIGO E DESCRICAO DO EVENTO
080 (1) inscricAo XXX
NOME kMFRESARIAL

R MOREIRA MARTINS
MUMCROLOCRADOURO (ru.cy.cK)

498RUA JOSE BASlLIO DE OLIVEIRA
COMFLKMF.JfTO

yy.T-<
CODIGO DO MUMCIFIO (l.'tadaiiTaacSmfeull

006406 - PalmiUl 
CORRliO EUTRONICO lT-MAILI

XXX

UAIKJKJTIIMK1IO cr.p
85270-000CENTROAPT 01

7a^TJfMUNICIFIO

Palmital PR BRASIL
Valor do capital - uk* c«ici»oi

irima mil reals
VALOR DO CAPITAL. RJ

30.000,00
Dw.c*n it Ctofttc

Servi^o* especializados para construcio; Obrns de urhanizatio - mas. prafu c calftdas; Insulate* hidrlulicas, 
sanilirias e de gis; Obras dc ilvcnaria; Atividades de limpeza i conscrvafio,

C60iO60EATiVij5Al)rEC6SoMiCA
(CNAEFuttl)

AlinSMa PiLc^tl

4399199
■UnaAw.

4213800,4322301.4399103.8129000

USO DA JLVTA COMERCIAL •TRANSItKf.N'OA OEStW; OU OK HUAL DP
OUTRA UP NIRL ANTCRIOR

UPDATA DE INIOO DAS AD VIDAOES

21/06/2016
KUMERO DE INSCRICAO NOCNN

XXX

DATA ASSIAAIURA ASSINATUKA do CMPRUSAKJO

21/02/2016 /Vi

| PARA USO'KXCLCSIVO DA JUNTA OOMZKC'IAL

AUTENTICACAODBKER1DO. PUBL1QUE-SE E ARQU1VE-SE

/ / PR 1170000701186

* Hue documenlo foi gtradu no portal Empress Ficil ParaniPARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Prefoftura Miinicipal do 
CONFERi: COM O ORJC.

/ /
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2017 10:44 SOB N“ 41108190319. 
PROTOCOLO: 171548833 DE 22/02/2017. c6dIGO DE VERIFICACAO: ~ 
11700776297. HIRE: 41108190319.
R MOREIRA MARTINS

Acs.
MoSS

I DO PARANA
P/ USO I Libartad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 27/02/2017 

www.empraaafacil.pr.gov.be

* vnlidadn dnatn documonto, s« impraaao, fica aujalto A comprovagdo da sua autantlcidada noa raspectlvos portals.
Infocmando s«us raapactivoa codigoa da variCicagAo

http://www.empraaafacil.pr.gov.be
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TABELIONATO PALMITAL i-Qflcio os wqtas t CAflT6giode frotesto
wnUOItWMOSCMOV■ TjAMM/RA xy.««'4W»hrtfO t2t ■ Ctnlre - CEP IJJ?{>-«0e. P.lmlUl • PB

Pont; (42) 3U7-1703 •
^vCu03V.ngdS 
funarpen.com br

PdZflc. 9 L
Consult g^fseTSfelg^e^hnp/;1

Reconhego W8adeira a ♦a^sin^tiifa mdicada do
i.'esaeez* Ooi- • •RAf-AFL MOREIRA MARTINS (980)

fe.
22 de fevereno de 2017 -13 51 01 hPaimital

Em

Lucia Silveira Camargo
ESC Juramontada

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2017 10:44 SOB N* 41108190319. 
PROTOCOLO: 171548833 DE 22/02/2017. CODIGO DE VER1FICAgAO: .
11700776297. NIRE: 41108190319. ^V/
R MOREIRA MARTINS f [ //k<

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libairtad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 27/02/2017 

www.•mprsssfsell.pr.gov.br

A validads dasta documanto, sa imprasso, flea aujaito A comprovagio da sua autanticidada nos raspectivos portals.
Informando saus raspactlvos codigos da varificapio



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n^ 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO V

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Cedula de 
Identidade n9 9.224.254-4, inscrito no CPF/MF sob o n9 055.601.789-77, como representante da 
empresa, R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, sito a Rua Jose 
BasNio de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR, para participar da licita^ao acima 
referenciada, instaurada pelo Municipio de PALMITAL-Parana, na qualidade de representante legal, 
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como para formular ofertas e 
lances de 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.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

■r
/V\

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO X

PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatario da presente, o senhor RAFAEL MOREIRA MARTINS, representante 

legalmente constituido da proponente R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito no CNPJ sob o n9 

27.197.076/0001-05, situada no enderego Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centre, Palmital- 
PR, declara sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de 

microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento patrio, podendo 
usufruir os beneficios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que:

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

b) nao tern nenhum dos impedimentos do § 49 do art. 39, da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



0 SIMPLES
' NACIONAL

.'30204

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 11/12/2017

© Identifica^ao do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 27.197.076/0001-05
A opgao pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : R MOREIRA MARTINS - ME

© Situa^ao Atual

Situagao no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 27/02/2017 

Situagao no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI

© Penodos Anteriores

Opgoes pelo Simples Nacional em Penodos Anteriores: Nao Existem 

Opgoes pelo SIMEI em Penodos Anteriores: Nao Existem

© Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Nao Existem

© Eventos Futures (Simples Nacional)

Eventos Futures no Simples Nacional: Nao Existem

© Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Nao Existem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ESTADO DO PARANA

Rua Moi$6s Lupion, 1001 - Centro - Fone: (42) 3657-1222 
CNPJ: 75.680.025/0001-82 - CEP: 85270-000 - Palmital-PR 

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

TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATORIO N° 156/2017/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°: 096/2017

Protocolo: 128Q6W96T2017L60206P201711231553 
Data/Hora: 23/11/2017 - 15:53h 
Proponente: R MOREIRA MARTINS - ME 
CNPJ/CPF: 27.197.076/0001-05
Enderego: RUA JOSE BASILIC DE OLIVEIRA, 498 - CENTRO
Municlpio/UF: PALMITAL/PR
CEP: 85270-000
Telefone: 4236571211
E-mail: assesconpalmital@hotmail.com

O proponente acima, declara que recebeu o Edital de process© licitatorio na Modalidade PREGAO PRESENCIAL N°: 96/2017 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Parana, com data de abertura prevista para o dia 05 DE 
DEZEMBRO DE 2017 as 09:00 boras, cujo objeto e CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARY DE OBRAS E URBANISMO DO MUNIClPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO 
DE 2018., em conformidade com a legislapao vigente, e declara ainda, que concorda com as condigoes do Edital.

Palmital/PR, em 23 de NOVEMBRO de 2017.

^-v^y-v-v-

Carimbo/Assinatura do Proponente

http://www.palmital.pr.gov.br
mailto:assesconpalmital@hotmail.com


R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO III

PREGAO PRESENCIAL N? 96/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 156/2017

DECLARAQAO

(Exigida pelo inciso VII do art.4° da Lei n9 10.520/02)

A empresa, R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, sediada 

na Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR. DECLARA que possui 

todos os requisites exigidos no Edital de Pregao n9 96/2017, objeto do Procedimento Licitatorio 

n9 156/2017, para a habilita^ao, quanto as condigoes de qualificagao jundica, tecnica, 

economico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de 

atendimento a qualquer exigencia para habilitagao constante do Edital ensejara aplica^ao de 

penalidades a declarante.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFA'tL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO IV

PREGAO PRESENCIAL N* 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO 156/2017

DECLARAgAO

A empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o 
27.197.076/0001-05, sediada na Rua Jose Basflio de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- 

PR, por intermedio de seu representante legal o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da 

Carteira de Identidade n? 9.224.254-4 e do CPF 055.601.789-77, DECLARA, sob as penas da Lei 
que:

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

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

informa^oes e condi^oes locals para o cumprimento das obriga<p6es objeto da licita^ao.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n? 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, ng 498, 
PALMITAL- PARANA

ANEXO XI

TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - PROPOSTA DE PRE^OS

PROCEDIMENTO LICITATORIO IM* 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2015

O representante da empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 
27.197.076/0001-05, situada na Rua Jose Basilic de Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- 
PR, Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relatives 
ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n9 10.520, de 
17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposi?6es da Lei 
Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragoes posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicaveis a especie, que nao pretende recorrer da decisao da Comissao de 
Licita^ao que julgou as propostas de pre^os dos proponentes credenciados no presente 
procedimento licitatorio, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo 
respective, e concordando em consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, 
passando assim a fase de abertura dos envelopes de documentos dos respectivos proponentes.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

/M
RAFAEL MOREIRA MARTINS 

CPF: 055.601.789-77 
RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO XII

TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL - DOCUMENTA^AO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017

O representante da empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ sob o n9 

27.197.076/0001-05, situada na Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, centro, na cidade de Palmital- 

PR, Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relatives 

ao Edital em epigrafe, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n9 10.520, de 

17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes da Lei 
Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993, com altera^oes posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicaveis a especie, que nao pretende recorrer da decisao da Comissao de 

Licita^ao que julgou os documentos de licitagao no presente procedimento licitatorio, 
renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respective, e concordando 

em consequencia, com o curso do procedimento licitatorio, passando assim a fase de lavratura 
da respectiva ata.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, nQ 498, 
PALMITAL- PARANA

ANEXO XIV

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E ANEXOS

PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

EMPRESA: R MOREIRA MARTINS - ME_____________
CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05__________________
ENDEREgO: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA. CENTRO
CIDADE: PALMITAL____________________________
E-MAIL: assesconpalmital@hotmail.com_________
FONE: (42) 9910-0758___________________________

ESTADO: PARNA

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE 
OBRA PARA RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O 
ANO DE 2018, - TERMO DE REFERENDA QUE FAZ PARTE INTEGRANTS DO EDITAL.

Obtivemos, nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitagao supramencionada 
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, e concordo 
com as conduces mencionadas no referido Edital e anexos.

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

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

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

RAFAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4

mailto:assesconpalmital@hotmail.com


R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n9 498, 
PALMITAL-PARANA

02A1
ANEXO XV

PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

DECLARAgAO AUSENCIA DE PARENTESCO

ED, RAFAEL MOREIRA MARTINS, carteira de identidade n9 9.224.254-4, expedida pela SSP/PR e 

CPF n9 055.601.789-77, representante legal da Empresa R MOREIRA MARTINS - ME, inscrita no 

CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, DECLARO. para todos os efeitos legais, assumindo todas as 

consequencias civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for declarado que, 
NAO, sou conjugue, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade ate o 

terceiro grau, de qualquer componente da Comissao de Licitacao. seja da pregoeira e/ou 

servidor da equipe de apoio.

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

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

CPF: 055.601.789-77 
RG: 9.224.254-4
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11/12/2017 Comprovante de InscrigSo e de Situagao Cadastral

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Contribuinte I

Confira os dados de Identificafao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualiza$ao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIQAO
27.197.076/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/02/2017

NOME EMPRESARIAL
R MOREIRA MARTINS - ME

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

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Servlgos especializados para construgao nao especificados anteriormente

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

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

NUMEROLOGRADOURO
R JOSE BASILIC DE OLIVEIRA

COMPLEMENTO
APT 01498

MUNICIPIO
PALMITAL

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO85.270-000

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
(42) 3657-1211

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) *****

situaqAo cadastral
ATIVA

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
27/02/2017

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL******** DATA DA SITUAQAO ESPECIAL********i

Aprovado pela Instruqao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 11/12/2017 as 14:00:28 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Pagina
J para Impressao

A RFB agradece a sua visita. Para informafoes sobre polftica de privacidade e uso, clique.-aquk 
Atualize sua pagina ^

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


11/12/2017

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DM DA ATIVA
DA UNIAO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 13:51:59 do dia 11/12/2017 <hora e data de BrasNia>.
Valida ate 09/06/2018.
Codigo de controle da certidao: BA3B.D06D.BACB.5BDD 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

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


000216ym Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do EstadoPARANA
GOVERNO DO ESTADO 

S*cr*larla da Fazenda

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Dlvida Ativa Estadual

N°017342977-67

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Valida ate 10/04/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (11/12X017 13:54:03)

http://www.fazenda.pr.gov.br
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Prefeitura Municipal de Palmital 
Setor de Tributagao

certidAo negativa de tributos municipaiIHHHHBHBH
IDENTIFICAQ’AO DO. REQUERENTE: |
Protocolo: Requerente:
Finalidade: LICITACAO 
IDENTIFICAgAOlDO'ICONTRIBUINTE:
Alvara:
CGCM: 000000000000004513
Cadastro: 2 00004508 Inscrigao

Lote:
Enderego: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA 
Complemento: APT 01 
Cidade:
Atividade Principal: SERVIQOS ESPECIALIZADOS PI CONSTRUQAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Certificamos para os devidos fins que ate a presente data nao existem debitos 
tributaries vencidos relative ao cadastro municipal acima mencionado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar debitos constatados 
posteriormente mesmo referente ao periodo compreendido nesta Certidao.

CMC:41140 Data Abertura: 27/02/2017 
R MOREIRA MARTINS-ME

CPF/CNPJ: 27.197.076/0001-05
Unidade: 
Nro.: 498

Quadra:

CENTROBairro:
PALMITAL Situagao: Normal

VALIDADE CERTIDAO: 30 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR, 29 de novembro de 2017.

Rafael Andrade Almeida 
Matricula 51275

Tecnico de Controle de TributagSo

Prefeitura Municipal de PalrnKa* 

CONFERS COM 0 ORIGINAL
— 4 -------



11/12/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=471273

l/APRIMIR VOLTAR

CAI\A
CAIXA ECON6M!CA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao Social:
Nome Fantasia:R m m contrucao 
Enderego:

27197076/0001-05 
R MOREIRA MARTINS ME

R JOSE BASILIO DE OLIVEIRA 498 APT 01 / CENTRO / PALMITAL / PR 
/ 85270-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/11/2017 a 23/12/2017

Certificagao Numero: 2017112405573319209300

Informagao obtida em 11/12/2017, as 13:58:53.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=47127345&VARUf=PR&V... 1/1

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=471273
http://www.caixa.gov.br
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=47127345&VARPessoa=47127345&VARUf=PR&V
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Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: R MOREIRA MARTINS - ME
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 27.197.076/0001-05

Certidaon0: 141637957/2017 
Expedigao: 11/12/2017^ as 13:50:00 

: 08/06/2018^- 
de sua expedigao.
Validade: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se R MOREIRA MARTINS M Eq u e
(matriz E filiais), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

27.197.076/0001-05, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

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 o Ministerio Publico d 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

http://www.tst.jus.br
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PODER JUDICIARIO DE ESTADO DO PARANA 
ESCRIVANIA DO CRIME E DO DISTRIBUTOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADC 

E DEPOSITARIO PUBLICO DA COMARCA DE PALMITAL 
ELISABETE LEAL GOLANOSKI - FSCRIVA 

Rua Interventor Manoel Ribas, Centro - Palmital/PR - CEP: 85.270-000
Telefone (42) 3657-1284 

Mensageiro: ellg / e-mail: ellg(5)tj.pr.gov.br

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuigao, 
atraves dos sistemas SCD5 (Sistema de Controle de Distribuigao) e SDR (Sistema de 
Distribuigao Processual), FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAQAO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO COMSTAR nenhum 
registro em andamento contra:

R MOREIRA MARTINS-ME

CNPJ 27.197.076/0001-05, no perfodo compreendido desde 23/10/1978 
instalagao deste cartorio, ate a presente data.

data de

PALMITAL/PR, 30 de Novembro de 2017.

Leal Golanoski
Escriva 

Mat. TJ/PR. 8874

Elis

ESCRIVANIA DO CRIME E DO 
DISTRIBUTOR. CONTADOR, 

PARTIDOR. AVALIADOR E 
DEPOSITARIO PUBLICO DA

Prstoitura Municipal de Patmltal 
CONFERS com O ORIGINAL

COMARCA,P!?\PALM5TAL»Pf< i

nfy GolanoskiElisab _
Distribuiaor/Contadortf L

Ass.
7 ^USOINTERNO
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PAGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Cents- este LIVRO DIARIO numero 001 
eietronicamente do numero 00001 
iangamentos 
idientif icado.

(um) , 00019 (dezenove) PAGINAs numeradas
ao numero 00019 e se destina a escrituragao dos 

das operagoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo

R MOREIRA MARTINS MERazao Social:

Enderego: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA, 498, APT 01

CENTROBairro:

idade: PALMITAL

Estado: PR

CEP: 85.270-000

Registro na Junta Comercial do Parana:
of *

Data do Registro:

Inscrigao Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.:

41108190319

27/02/2017

27.197.076/0001-05

Data de Encerramento do Exercicio Social: 30/09/2017

Pretoitura Wfunteipal de Pafin^ 
CONFERk COM 0 ORtGlMAL

/ ^ 1(^1 / ?
PALMITAL . 24 de Outubro de 2017

Ass.
^usoInterno

7

MARIA APARECIDA DA SILVARAFAEL MOREIRA MARTINS 
ADMINISTRADOR 
RG: 9.224.254-4 
CPF: 055.601.789-77

CONTADOR
RG: 4.542.371-9
CRC: 03698209 UF: PR

DO FASAfVA
/
:JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

AGENCIA REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL /_
u Termo de Autenticagao 17/101274-7

\ O presente livro/ficha, por mim examirtado o conferido, acha-se em cf 
l legislagSo em vigor em seus teimos denbertura e encerramento.
\ LARANJEIRAS DO SUL ''' ;

FABIAN 
RESPONSAVELP



PAGINA: 
Data: 
Horaj___

CMPJ I* ’ STiPS.«BC’-®
■QmOhmra Saaene

24/10/20Balanyo Patrimonial

Encerrado em: 30/09/2017Grau: 4

09/2017 12/2016

0,0073.603,59
73.603,59
73.603,59
73.603,59

Am©
O OIPCULAKTE

C^POnrv®.
OWXA

0,00
0,00
0,00

0,0073.603,59’C'ALDOATIVO

Prefoltu
C0NFERKC0«oa'de PatmlM

COMO ORIGINAL

-Ass.

P/ TERWO

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LIDA

[■SSilsS,



PAGINA:
Data:
Hora:

o WORiBRJ- lw6
-
■ C.:t-.l^imrrn Srtnec-a OaMM

24/10Balan?o Patrimonial

Encerrado em: 30/09/2017Grau: 4

I 09/2017 12/2016

0,00aiSISIMD
CtiROJUIIfTE

:E='‘GAOOES EXJGiVEIS NO EXERCI
:e- ‘GAcces tr:butarias
Q0RGACOES SOCIAIS E TRABALHIS

73.603,59
3.218,37
3.218,37
1.562,97
1.655,40

0,00
0,00
0,00
0,00

70.385,22
30.000,00
30.000,00

0,00“iTP'MOWO UQUIDO
"wStalsocial integralizado 0,00

0,00

LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICI 
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCIC

40.385,22
40.385,22

0,00
0,00

TOTAL DO PASSIVO 73.603,59 0,00

Reconhecemos a exatidao do presente Balango Patrimonial com base nas informapoes e na documentapao apresentada, encerrado em 
30/09/2017, somando tanto no Ativo como no Passive, a importancia de R$ 73.603,59 (setenta e tres mil, seiscentos e tr§s reais e cinquenta 
e nove centavos), e em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passive, a importancia de RS 0,00 (real).>

>
■^N

)
XKlf /VI /V-y ^ u-

"7

MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTADOR __________
CRC 03698209

)
RAFAEL MOREIRA MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

r*' •

I

Prefeltgra Municipal de Palmltal 
COWFERe COM O ORIGINAL
-Z£l_ / ^ * * * 0 *

r 0 0 0 0

*0*00

Ass. 0 0 0 0

uso CRNO

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

- 'Ill'll:ivV _



PAGINA:
Data:
Hora:

R MORE'RA MARTINS ME 
CNPJ: 27.137.C7SQQQ1-25 
Coni^eira Sistecna Cora:.
ConsoBdacao: Err-prasa

12
24/10/2017

14:41

^00224Periodo: 02/2017 a 09/2Grau: 4

RECETTA OPEPAaONAL B R UTA
HECEJTA BHLTTA VENDAS E SERVICO 

■ve*DiA DE SERVICOS

87.650,07
87.650,07
87.650,07

DEDUCTE= CA RECEITA BRUTA 
ABATOMENTO DE IMPOSTOS

MPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

5.258,99
5.258,99
5.258,99

RECETTA UQUIDA 82.391,08

0MGUSTOS

LUCRO BRUTO 82.391,08

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS COM PESSOAL 
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 

DESPESAS FINANCEIRAS 
DESPESAS FINANCEIRAS

42.005,86
41.913,19
41.913,19

92,67
92,67
92,67

RESULTADO ANTES DAS OPERAQOES FINANCEIRAS 40.385,22

RESULTADO ANTES DA PROVISAO^ARA ACONTRIBUigAO SOCIAL 40.385,22

RESULTADO ANTES DA PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA 40.385,22

LUCRO LlQUIDO DO exercIcio 40,385,22

rV »

{L
MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTADOR ------ _
CRC 0^698209

RAFAELMOREIRA MARTINS
ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

Prefo/t

R C°M°ORIG(AMLmite)

/J
Ass.

p/rso i¥terno

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA



PAGINA:
Data:
Hora:

13R MOREIRA MARTINS ME
CNPJ: 27.197.0760001-€5 Demonstra$ao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados 
Cordilfteira Sistema Comabel

Consolida^ao: Empresa

00022524/10/2017
14:20

12/201609/2017

0,000,00Saldo Inicia! de tucros acumulados 
Ajustes de exercicios anteriores 0,000,00

0,000,00SalWo a|ustado
0,000,00Reversao de reservas
0,0040.385,22Lucro Isquado do exercicio

Destinacao do lucro

Saldo final de lucros acumulados

0,000,00

0,0040.385,22

0,000,00Dividendos por apao do capital social

5MARIA APARECIDA DA SILVARAFAEL 
ADMINISTRADOR 
CPF 055.601.789-77

CQNTADOR 
CRC 036982O9

rV .

r
f - - ? ?

f ' c » »
" C ^ f l*

• " f (•

ASSESCON MEGA ASSESSORIA CONTABIL S/C LIDA

UGEw
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A 2614PAGINA:

Data:
Hora:

Mes/Ano: 09/2017

R HORQRA V- : “ VS ME 
27.15' SF’Sf'OOOl-OS 

CarZ'iheiirz S^sra Cc^tibll,

Conso6da<gao: Empresa _
Estaseiec^fTto: 01 - R MOREIRA MARTINS ME - 27.197.076/0001-05

24/10/2017
14:25

Notas Explicativas

Netas Explkativas Gerais 
OOOl-

A sn-presa R. MOREIRA MARTINS-ME, e uma empresa Individual, estabelecida sua
PR, CNPJ n° 27.197.076/0001-05, tern como ramo de 

a Prestapao de Services de Construgao de Obras de alvenaria, 
instalagoes eletrica; Imunizagao e controle de pragas 

Obras de terraplanagens; servigos domesticos; servigos de cartografia;
Servigos de pintura em edificios em geral; Transporte 

exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, 
Pintura para sinalizagao em pistas rodovias e 

aereportos; Servigos combinados de escritorio e apoio administrative; 
atividades de consultoria em gestao empresariai, exceto consultoria tecnica 
especifica; Obras de urbanizagao; Construgao de ruas, pragas e calgadas, 
muros, pontes, viadutos e passarelas.
2- A empresa iniciou as suas atividades no dia 27 de fevereiro de 2017, e o 
Requerimento de Empresario, 
capital social, totalmente 
Reals).
3- A empresa tern como enderego Rua Jose Basilio de Oliveira, 498, apto 01, 
centre, no municipio de Palmital/Pr.
4- Por se tratar de uma microempresa, os impostos sao pages atrav<§s do Simples 
Nacional;
5- Declaramos que nao temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no 
periodo base que possam afetar as demonstragoes contabeis ou, ainda, que possam 
afetar a continuidade das operagoes da empresa. Sem qualquer reserva, a empresa 
declara que estas Demonstragoes Contabeis foram elaboradas rigorosamente de 
acordo com os termos da ITG 1000.

1-
z-edie na cidade de Palmital 
aciT-dades
irsca-agoes hidraulicas; 
erbanas;
Tcpografia e Geodesia; 
Rodoviario de cargas, 
incerestadual e internacional;

esta devidamente registrado na JUCEPAR, com urn 
integralizado, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil

*

*

f

fCl 3MARIA APARECIDA DA SILVA
CONTADOR _______
CRG036982O9

RAFAEL MOREIRA MARTINS '
ADMINISTRADOR
CPF 055.601.789-77

P’*'

*

Prefeitura Municipal cte Pah 
COMPERE COM 0 ORK3IMAL

mfta!
(
c - ^ c

C - c »

' C ' f r.

“* f C

f - r r- r
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o r r ' fi
c c - C C P
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pAGINA: 00019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este LIVRO DIARIO numero 001 (um), 00019 (dezenove) pAGINAs numeradas 
eletronicamente do numero 00001 ao numero 00019 e se destinou a escrituragao dos 
langamentos das operagoes proprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 
identificado, referentes ao period© de 27/02/2017 a 30/09/2017

R MOREIRA MARTINS MERaz§o Social:

RUA JOSE BASILIC DE OLIVEIRA, 498, APT 01Enderego:

CENTROBairro:

PALMITALjde:

Estado: PR

85.270-000CEP:

Registro na Junta Comercial do Paran£: 41108190319

Data do Registro: 27/02/2017

InscrigSo Estadual:

C.N.P.J./C.P.F.: 27.197.076/0001-05

PALMITAL , 24 de Outubro de 2017

/

ilDA DA SILVARAFAtL MOREIRA MARTINS 
ADMINISTRADOR 
RG: 9.224.254-4 
CPF: 055.601.789-77

MARIA ABAREC 
CONTA0OR 
RG: 4r542.371-9 
CRC: 03698209 UF: PR

«
• - c*

•

Prefcitura f/!iinlcipal rle Patmtta? 
CONFERE COM 0 ORIGINAL

j

Ass.
NO



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n^ 498, 
PALMITAL- PARANA

ANEXO VII

DECLARA£AO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITA^AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAgOES

PREGAO PRESENCIAL N* 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N? 156/2017

R MOREIRA MARTINS - ME, CNPJ sob o n? 27.197.076/0001-05, sediada na Rua Jose Basilio de 

Oliveira, 498, centre, na cidade de Palmital- PR, neste ato representado por o Sr. RAFAEL 

MOREIRA MARTINS, solteiro, empresario, portador da Cedula de Identidade R.G. n^ 9.224.254- 
4 inscrito no CPF sob o n^ 055.601.789-77, residente e domiciliado na Rua Jose Basilio de 

Oliveira, n? 498, Apt. 01, DECLARA, sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitagao no certame licitatorio, modalidade PREGAO PRESENCIAL n9 

96/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias supervenientes.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

KA*
RAFAEL MOREIRA MARTINS 

CPF: 055.601.789-77 
RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basi'lio de Oliveira, n^ 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO VIII

DECLARACAO PARA HABILITAgAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017

(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

Ref.: Pregao Presencial n9 96/2017

R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, por 

intermedio de seu representante legal o Sr. RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Carteira 

de Identidade RG n9 9.224.254-4 e inscrito no CPF n9 055.601.789-77, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n9 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ()

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

CPF: 055.601.789-77
RG: 9.224.254-4



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n^ 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO IX
DECLARACAO DE ELABORA^AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCEDIMENTO LICITATORIO N2 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N2 96/2017

RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador da Carteira de Identidade RG ne 9.224.254-4 e inscrito no CPF n^ 
055.601.789-77, como representante devidamente constitmdo de R MOREIRA MARTINS - ME, inscrito 
no CNPJ sob o n9 27.197.076/0001-05, sediada na Rua Jose BasNio de Oliveira, 498, centre, na cidade de 
Palmital- PR, doravante denominado (Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item VI, o, do Edital 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal 
Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n9 156/2017 PREGAO 
PRESENCIAL N9 96/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consorcio), e o 
conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar do Procedimento Licitatorio 
n9156/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 156/2017 PREGAO PRESENCIAL 
N9 96/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 156/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 
96/2017 quanto a participar ou nao da referida licitagao;
d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n9 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Procedimento Licitatorio n9 
156/2017 PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;
e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Procedimento Licitatorio n9 156/2017 
PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 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-ia.

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

CPF: 055.601.789-77
RG: 9.224.254-4
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R. MOREIRA MARTINS -ME 

CNPJ n9 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilio de Oliveira, n9 498, centre 

PALMITAL- PARANA

ENVELOPE A "PROPOSTA DE PREt^CS"

PREFER URA MUNICIPAL DE PALMITAL
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017 

PREGAO PRESENCIAL N9 096/2017

Protocolo N°... 13.0:2.I Em.Ai.....
L-.-XOO..............a .03.

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE 

OBRA DE RECUPERACAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 

2018.

Empresa: R MOREIRA MARTINS - ME 

CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05* i*



R MOREIRA MARTINS -ME
Inscrito no CNPJ n5 27.197.076/0001-05

End.: Rua Jose Basilic de Oliveira, n^ 498, 
PALMITAL-PARANA

ANEXO II - PROPOSTA DE PRECOS

PREGAO PRESENCIAL N9 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N9 156/2017

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciagao desta Comissao de Licitagao a nossa proposta de pregos 
relativa ao Edital Pregao Presencial em epigrafe cujo objeto CONTRATA^AO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL-PR, DURANTE O ANO 2018, nas condigoes fixadas neste Edital -TERMO DE REFERENDA 
QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, conforme segue:
LOTE: 1 - Lote 001

C6digo
do NOME DO

PRODUTO/SERVICO Prego mdximo 
total R$

Prego
maximo R$

ITEM Quantidade Unidadeproduto/
Servigo

MAO-DE-OBRA DE 
RECUPERACAO E LIMPEZA 
EXECUCAO DE SERVigOS 
PARA RECUPERAQAO DE 
PONTES E BUEIROS, LIMPEZA 
E PINTURA DE MEIO FIO, 
CORTE DE GRAMA, LIMPEZA 
DE VIAS PUBLICAS E DE 
BUEIROS. R$ 225.561,60RS 10,6821.120,00 HR1 14122

RS 225.561,60TOTAL
VALOR GLOBAL (INCLUINDO O ITEM): R$ 225.561,60 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e 
Sessenta e Um Reals e Sessenta Centavos).

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

• Prazo mfnimo 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.
• A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada apos a assinatura do 

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

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

Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

Atenciosamente,

RAPAEL MOREIRA MARTINS 
CPF: 055.601.789-77 

RG: 9.224.254-4



CO
CO Municipio de Palmital 

Pregao Presencial 96/2017

Pagina 1

CO
CO PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVigOSCO

E-m ail: assesconpalmital@hotmail.com 
Telefone: 42-3657-1211 Fax:

CNPJ: 27.197.076/0001-05 
Bidereco : RUA JOSE BASILIO DE OLIVBRA 498 AFT 01 - CENTRO - Ralmital/PR - CEP 85270-000 
Inscrigao Estadual:

Fornecedor : R MORBRA MARTINS - ME
Celular: 42-999100758 

Telefone contador: 42-3657-1211Contador: MARIA APARECIDA DA SILVA
Representante: RAFAEL MORBRA MARTINS 
Enderego representante: RUA JOSE BASILDDEOLIVBRA 498 APT 01 - CENTRO - Ffclmital/PR- CEP 85270-000 
E-mail representante: assesconpalmital@hotmail.com 
Banco:

CPF: 055.601.789-77 RG: 92242544
Telefone representante:42-99910-0758

Agenda: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006). 
Lote: 001 Lote 001

Prego Maximo Marca Prego Unitario Prego TotalN° Item Descricao do Produto / Servigo Qtde. Unid. Modelo
001 MAO DE OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA

EXECUQAO DE SERVIQOS PARA RECUPERAQAO DE PONTES E BUEIROS. LIMPEZA E 
PINTURA DE MEIO FIO, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E BUEIROS.

21.120,00 HR 10,78 10,68 225.561,60

PRE0O TOTAL DO LOTE : 225.561,60

TOTAL DA PROPOSTA: 225.561,60

Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 12 meses

,/t/i —
R MORBRA MARTINS - ME 
CNPJ: 27.197.076/0001-05

13/12/2017 14:49:30esProposta - Versao: 1.1.4.3

mailto:assesconpalmital@hotmail.com
mailto:assesconpalmital@hotmail.com
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ATA DA SESSAO DA LICITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

PREGAO PRESENCIAL No096/2017

OBJETO:CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE 

OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO 

DE 2018

Aos dezoito dias do mes de dezembro de dois mil e dezessete, nesta cidade de Palmital, Estado do Parana, 

no edificio da Prefeitura Municipal, sito a Rua Moises 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° 653/2017, em 05/12/2017 publicada no JORNAL CORREIO DO CIDADAO, para recebimento dos 

documentos de credenciamento, de proposta de pregos e de habilitagao, da licitagao em referencia. Pela 

Comissao foi constatado que o Edital de Licitagao - PREGAO PRESENCIAL N° 096/2017, foi expedido em 

data de 20/11/2017, publicado no mural de licitagoes do TCE/PR no dia 20/11/2017, publicado no Jornal 

Correio do Cidadao no dia 02/12/2017, disponibilizado seu inteiro teor no site www.palmital.pr.qov.br. 

Aberta a sessao, a Pregoeira passou a explicar aos presentes a forma que ocorrera o procedimento que ora 

se inicia. Apos esclarecimentos, foi solicitado aos representantes dos licitantes presentes que entregassem 

a documentagao relative ao credenciamento, cuja validade foi analisada pela Pregoeira e pela Equipe de 

Apoio.

Para o credenciamento fez-se presente a empresa:

R MOREIRA MARTINS - ME-CNPJ-27.197.076/0001-05

INSECT COMERCIO DEDETIZAQAO E SERVIQOS LTDA-ME-CNPJ-17.780.287/0001-12 

SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI-EPP-CNPJ-19.480.910/0001-47

!
101-47, nao foiA empresa SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI-EPP-CNPJ-19.480*

credenciada por nao apresentar a documentagao exigida no edital para o representante participante. As 

demais empresas foram credenciadas, e apos, foi solicitado aos licitantes credenciados que entregassem 

os envelopes contendo as Propostas de Pregos e os Documentos de Habilitagao os quais foram 

protocolados no Departamento de Protocolo dentro do prazo. Foi procedida a abertura dos envelopes de 

propostas de pregos, e em ato continue, foi verificada as propostas apresentadas, e verificou-se que a'

empresa participante SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI-EPP-CNPJ-19.480.910/0001-47,

nao apresentou a proposta condizente com as exigencias editalicias, os demais proponentes apresentaram

http://www.palmital.pr.qov.br
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suas propostas em consonancia com as exigencias editalicias. Os valores das propostas validas foram 

anunciadas em voz alta a todos os presentes, resultado das propostas escritas apresentadas.

Foi concedida a palavra aos participantes credenciados e os nao credenciados, classificados e nao 

classificados do certame para manifestagao de intengao de recurso na fase de analise das propostas, sobre 

o qual nao houve manifestagao.

Em seguida, a Pregoeira deu prosseguimento a sessao, iniciando a 1a fase de lances verbais, solicitando 

que as empresas classificadas, nos termos do edital, ofertassem valores em voz alta, a proposta inicial. 

Passamos a apuragao da regularidade da documentagao dos licitantes que ofertaram os menores pregos 

onde apresentaram a documentagao de habilitagao em conformidade com o Edital. Os participantes 

relacionados abaixo foram declarados habilitados e vencedores da presente licitagao, sendo eles:

R MOREIRA MARTINS-ME
Prego totalPregoModelo Unidade QuantidadeProduto/Servigo MarcaLote Item

MAO DE OBRA 
recuperaqA
O E LIMPEZA
execuqAo
DE SERVIQOS 
PARA
recuperaqA
O DE PONTES 
E BUEIROS, 
LIMPEZA E 
PINTURA DE 
MEIO FIO, 
CORTE DE 
GRAMA, 
LIMPEZA DE

225.139,2021.120,00 10,66HR1 1

VIAS
PUBLICAS E
BUEIROS.

225.139,20TOTAL

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

Ai entao, foi novamente concedida a palavra aos participantes do certame para manifestagao da intengao 

de recurso, sobre o qual nao houve manifestagao. Declaramos encerrada a sessao. Estavam presentes no 

ato, a Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio e empresas participantes. Nada mais havendo a declarar 

foi encerrada a sessao aos dezoito dias do mes de dezembro de dois mil e dezessete as 10:34 boras, pfift 
ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, pela Pregoeira, e vai assinada pelos Membros da Equipe de Apoiojs 

Pregoeira e demais presentes.
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Palmital, 18 de Dezembro de 2017.

NOEMI PE Llty 
PREGO

EQUIPE APOIO

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO 
\EQUIPE'D0 APOIO/

ROSILDA MARIA VARELA 
EQUIPE DE APOIO

<2-

ILDEMARA VICENTIN 
XTVIEMBRO

^AS CORREIA DE MELO NETO 
EQUIPE DE APOIO

Empresa Participante:
-*• /'■'i /7 i!

EIRA MARTINS - ME-CNPJ-27.197.076/0001-05R

K
SECT COMER^lOyEDETIZAQAO E SERVIQOS LTDA-ME-CNPJ-17.780.287/0001-12

g. titn,
SALESSE TRANSPORTES E SERVIQOS EIRELI-EPP-CNPJ-19.480.910/0001-47



Municipio de Palmital - 2017
Classificagao por Fornecedor

Pregao 96/2017

Paginal

Pre$o Total SdModdo Pre^o UnitarioUN. Quantidade Status MarcaItem Produto/Servigo

225.139,20Status: ClassificadoFornecedor: 3111-9 R MORHRAMARTINS - ME 
Representante: 3187-9 RAFAEL MOREIRA MARTINS 
Lote 001 - Lote 001

001 14122 MAO DE OBRA RECUPERAQAO E LIMPEZA

CNPJ: 27.197.076/0001-05 Tdefone: 42-3657-1211

225.139.20

225139.20 *10,6621.120,00 ClassificadoHR

VALOR TOTAL: 225 139,20

ô̂
bo3718/12/20Emitidopor ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na versao 5518 b

ro
03
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PARECER JURIDICO N° 662/2017-LIC (FINAL)

PROCEDIMENTO DE LICITAgAO N° 156/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 0962017

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE 

BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 

PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018 

(CONFORMS ANEXO I),

O Ilustrissimo Sr. Secretario de Obras e Urbanismo do Municipio de 

Palmital, Estado do Parana, encaminhou requerimento para o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, objetivando a abertura de procedimento licitatorio para a
“CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE MAO DE OBRA DE RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 

URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE 0 ANO DE 

2018 (CONFORME ANEXO I)”.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmit^T\PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
\

rv
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O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito Municipal, atraves de 

Memorando n° 154/2017 do Departamento de Educagao.

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 Licitagoes acatou a opiniao desta 

Procuradoria, instaurando procedimento licitatorio na modalidade, fazendo 

publicar aviso de licitagao no Orgao Oficial do Municipio, no sitio eletronico da 

Prefeitura Municipal de Palmital, sendo atendida a publicidade exigida pelo 

TCE/PR - www.tcepr.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 materials 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, 
pelo que somos FAVORAvEIS a homologagao e adjudicagao do objeto ao 

concorrente vencedor, opinando pela REGULARIDADE do feito.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pglmital - P
Fone Fax: (42) 3657-1222 VV ^

http://www.tcepr.gov.br
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Encaminhem-se 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), 19 de Dezembro de 2017.

rv

DANILQ^SMQpiM SCHREINER 

PROCURADOR JURIDICO 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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ADJUDICACAO

elaborado pela Modalidade de PREGAO 

PRESENCIAL N° 96/2017 que tem por objeto “ CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA 

URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018 (CONFORME ANEXO I), pela 

Proposta mais Vantajosa para o Municipio, Menor Prego por Lote, conforme especificado no Edital 

e, com Base no Relatorio de Julgamento e Classificagao e Parecer Jundico, ADJUDICO os objetos 

aos licitantes:

ADJUDICO o Procedimento Licitatorio N° 156/2017

R MOREIRA MARTINS - ME

Item Marc Modelo Unid Quantidad PregoLote Produto/Servigo
ade ea

MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E 
LIMPEZA EXECUQAO 
DE SERVIQOS PARA 
RECUPERAQAO DE 
PONTES E BUEIROS, 
LIMPEZA E PINTURA DE 
MEIO FIO, CORTE DE 
GRAMA, LIMPEZA DE 
VIAS PUBLICAS E 
BUEIROS.

225.139,201 HR 21.120,00 10,661

R$ 225.139,20TOTAL

Sendo que os mesmos apresentaram propostas condizente e validas aos objetos deste procedimento 

licitatorio. Cujos valores estao compativeis com os pregos referenciais integrantes do procedimento 

licitatorio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
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Tendo em vista que as empresas acima citadas cotaram as menores propostas e mais vantajosas 

ao municipio, cujos valores estao compativeis com os prepos referenciais integrantes do 

procedimento licitatorio. Perfazendo assim um total de R$ 225.139,20 ( Duzentos e Vinte Cinco Mil 
Cento e Trinta e Move Reais e Vinte Centavo)

De-se a publicapao devida.

Municipio de Palmital-PR, 18/12/2017

REIRAno it mi ve tim
'99*)
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GABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGACAO
HOMOLOGO o Procedimento Licitatorio n° 156/2017, elaborado pela Modalidade de
PREGAO PRESENCIAL N° 096/2017, que tern por objeto CONTRATAQAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE 
RECUPERAgAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018 (CONFORME ANEXO I), pela Proposta 
mais Vantajosa para o Municipio, ‘ MENOR PREQO POR LOTE ”, conforme especificado 
no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificagao e Parecer Juridico, 
HOMOLOGO os objetos aos licitantes:

SUPRIR AS

R MOREIRA MARTINS-ME
Lote Item Produto/Servigo ModelMarca Unidade Quantidade Prego Prego total

o
MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E 
LIMPEZA 
EXECUQAO DE 
SERVIQOS PARA 
RECUPERAgAO 
DE PONTES E 
BUEIROS, 
LIMPEZA E 
PINTURA DE MEIO 
FIO, CORTE DE 
GRAMA, LIMPEZA 
DE VIAS 
PUBLICAS E 
BUEIROS.

1 1 HR 21.120,00 10,66 225.139,20

TOTAL R$ 225.139,20

Valor Global Adjudicado R$ R$ 225.139,20 (duzentos e vinte cinco Mil, Cento e Trinta 

e Move reais e Vinte Centavo), sendo que as mesmas apresentaram as propostas 

condizentes e validas ao objeto deste procedimento licitatorio. Cujos valores estao 

compativeis com os pregos referenciais integrantes do procedimento licitatorio.

Tendo em vista, que as proponentes participantes do certame licitatorio, apresentaram as 

melhores propostas e mais vantajosas ao municipio, homologamos os itens e os valores, 

as empresas vencedoras.

De-se a publicagao devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1122
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uniclpio de Palmital-PR, 18 de Dezembro de 2017.
rv

VALDENEI DE SOU 
Prefeito Municipal

Rua Wloises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1122
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MUNICIPIO DE PALMITAL 
SEDU/PARANACIDADE-PAM 

EDITAL DF. PRFGAO PRESENClAL fi‘ 103/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

Tcndo em visa cue as empresas aama ciladas colaram as meno'cs proposias o mais vanlaiosas 
ao mumcipio. cujos vakxes asiSo compair/ets com os pm^cs relwenceis integrants do 
proceamenio kitaiono PertazenOo assn um total de RJ 221139.20 ( DuxwtM • vmu Dnco mi 
Cmio r Tnnu e Move Rmi» c Vmlt Centavo)

D6-so a pubfccafdo dev>da

ADJUDICACAO
0 MUNICiPIO de PALMITAL-EST.ADO DO PARANA, toma publico quo 
as 14.00 boras do dia 15 JANEIRO DE 2018. na SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PALMITAL • NA SALA DE LICITACOES. NA RUA 
MOISES LUPION, N01001. CENTRO DE PALMITAL-PARANA, realizara 
licilafao na roodalidade Pregao Presencial. do lipo menor prei;o. de acordo 
comas especificai;6es do edilal, para aquisii;ao de:

ADJUDICO o Piocedimomo Lialalbno N‘ 156/2017 elaoorada ofla Modalidade de PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017 que lem por oO;elo ■ CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIAUZADA PARA 0 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE 
BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE7ARIA DE 
OBRAS E UR8ANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL • PR, DURANTE O ANO DE 2018 
(CONFORME ANEXO l|, pela Proposla mais Vanlajosa para o Muriclpio. Menor Pre?o por Lolo, 
conlomw espeafcado no Etllai e. con Base no Relatino de Jirl^amenlo e Classiricarfo e 
Paiecer JiaMco. ADJUDICO os ot^elos aos lidlanles:

Mumcipio de Palmilal-PR 18/12/2017

NOEMIDELm MOREIRA 
Pmgoolra

OBJETO QUANTI- VALOR PRAZO
DADE TOTAL RS (DIAS)

RETROESCAVADEIRA 02 440.000.00 60
4x4 RMOREIPA MARTINS-ME

Sc itodBCJ-idtinlnformai;6es e esclarecimenlos relalivos ao edilal. modelos e anexos poderao 
ser soliciladosjunlo ao Pregoeiro do Municipio Palmital. Parana, Brasil - 
Tclcfone: (042) 3657 - 1222 ■ E-mail licilapalmilal@pail.coni. A Pasia 
Tecnica, com o inleiro leor do Edilal e seus respcciivos modelos, adendos 

, podcra ser exammada no seguinle endcreyo na Sede da Prcleilura 
Municipal de Palmilal, na Sala de Licitafdes, na Rua Moises Lupion. 1001. 
Ceniro de Palmilal, Parana ou no siie wwu.paliniial.pr.gov.br. das 083)0 boras 
as 11 C'0 boras: as 13310 boras as 1730 boras.

Kti

MO DE OBRA 
iECUPERAQAO E 
JMPEZA EXECUCAO DE 
5ERVICOS PARA 
TECUPERACAOOE 
-ONTES £ 6U0ROS 
.IMPEZA E PINTURA DE 
AEIOFIO. CORTE DE 
SRAMA. LIMPEZA OE 
/IAS PUBLICAS E 
BUEIROS

225 139.201R 21120,0) 10.66

RS 225.139.20T01AL

Palmilal Pr. IDdeDezembrode20l7. Sendo qce o\ mesmcs aprnentaram proposla^ cooflizcnte »• validas atn objetoi d«te procedimemo 
lie tatonc Cues va(or« Mtio tomoativeu con oi pre^ot referenciM irtefrantw do procedimemo 
fcoUMrw

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeilo Municipal

--Cf

>:• A CAMARA MUNICIPAL DE PALMITALPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRm
CNPJ 77.778,6»(l1-22PGABINETE DO PREFEITO 

HOMOLOGACAO Municipio de Palmilal-PR. 18 de Dezerri/ode 2017.

HOMOLOGO o Procedimenlo Lcflalodo n! 15&'20l7. elatxxaOo pela Modalidaoe de 
PREGAO PRESENCIAL N’ 096/2017, que lem por objelo CONTRATApAO OE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MiO OE OBRA OE 
RECUPFRACAO OE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 

VES OA SECRET ARIA OE OBRAS E URBANISMO 00 MUNICIPIO OE 
PR, OURANTE O ANO DE 2018 (CONFORME ANEXO I), pela P/oposla 

mas VB.^jOsa para p Municipio. 'MENOR PREQO POR LOTE' conlome especificado 
no Edilal e, com Base na Ala de Julgamenlo e ClassificafAo e Parece’ Juridco 
HOMOLOGO os OPjelos aos licitanles:

EDITAL DE CONVOCACAO n° 02372017

PR0CESS0 JCITATORIO N’OIZ/ZOI? 
PREGAO PRESENCIAL IP 003/2017

NET VALDENEI DE SOUZA 
Prefeilo MunicipalPA1

R MOREIRA MARTINS-ME
0 Piesideme da Camara Municipal de Pa wal. Estado do 

3arana. do uso de suas aaibuipoes lega.s e de acwdo axn o que dispde o ilem 
XVI do Edilal rele/enle ao Piocesso liotaldric n’ 017/2017 e Preg5o Presencial 
n'003/2017

PrMuti’SerMcoAle ■r-r TreCoM

l/AO DE C6RA
hECUPERACAOE 
LIMPEZA 
EXECUqAO DE 
SERVICOSPARA 
RECUPERACAO 
OE PONTES E 
auEiROS. 
LIMPEZA E 
PINTURA DEMEIO 
10. CORTE OE 

GRAMA, LIMPEZA 
DEV1AS 
PUBLICAS E 
3UEIROS

1R 21.120.(0 1C.K 225139.20

CONVOCA A emp-esa VIEIRA E RETECHESXILTDA. 
aiscnla no CNPJ sob n‘ 10.902 446/0001^5, pci seu represeolan.le legal, para 
no p/azo maximo de 05 (dnco) dias iileis, assmar e rebrar o Conlralo junlo a 
Cdma/a Municipal de Palmilal'Pi., no qoal lot vencedora e o objelo adjudicado 
elKxrdigado.

TOTAL 95225.138,28

Valor Global Ad|udcado R$ 225.139,20 (duzenlos e vinle cinco Mil, Cenlo e Trinta 
o Novs reals e Vinle Cenlavo), sendo que as mesmas apresenlaram as prctioslas 
cond-zenles e vahdas ao objelo desle procedinenlo fcialdrio. Cu.os valoes eslao 
compalrveis com os preens referendars mlegranles do procedimenlo Icilaldrio.

Palmilal, 19 de Dezembro de 2017

GILBERTC A CLAZER ALMEIDA JUNIOR 
veteador-Presidenie

Tendo em vsla. que as proporenles ca'lrdpanles do certame kaalono apresenlaram as 
mei-iKes procoslas e mas vamajosas ao mumcipc, iwroogaros o; #ens e os values 
as empresas veixedoras.

04-so a pualicacao devida e elabore-se o conlralo na forma da lei

Rua Moisds Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 • Palmilal ■ PR 
Fone Fax: (42) 3657-1122

Rua Moises Lupion, 1001 - Ceniro - CEP 55270-000 - Palmilal - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1122



Banco Itau S.A. Comprovante de Solicitagao - TED

Dados da TED
Niimero Controle Data de Emissao Valor (R$) Tarifa (R$)

510316 510316 15/01/2018 17, 9011.256,96
Finalidade Codigo de Identificagao da Transferencia

CREDITO EM CONTA CORRENTE
Favorecido

Banco / Agenda / Conta-DAC CPF/CNPJNome

75.680.025/0001-82001/1353/00000019009-3 PREFEITURA DE PALMITAL
Remetente

Banco / Agenda / Conta-DAC Nome

341/3216/0007598-0 R MOREIRA MARTINS - ME

Prezado Cliente, o Banco efetuara a transferencia ate as 17h do dia da solicitagao, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberagao efetiva; ou

- forga maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itau ou Bacen ou Camara de 
Compensagao).

SI JTA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRONICA

Via Cliente22712-4 (FL 1/1) SOM/B1 05/05



8 Banco Itau S.A. Comprovante de Solicitagao - TEDC

Dados da TED
Numero Controle Data de Emissao Valor (R$) Tarifa (R$)

526903 526903 15/01/2018 11.256,96 17,90
Finaiidade Codigo de Identificagao da Transferencia

CREDITO EM CONTA CORRENTE
Favorecido

Banco / Agenda / Conta-DAC Nome CPF/CNPJ

001/1353/00000009009-3 75.680.025/0001-82MUNICIPIO DE PALMITAL
Remetente

Banco / Agenda / Conta-DAC Nome

341/3216/0007598-0 R MOREIRA MARTINS - ME

Prezado Cliente, o Banco efetuara a transferencia ate as 17h do dia da solicitagao, exceto em casos de:
- indisponibilidade de saldo no momento da liberagao efetiva; ou
- forga maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itau ou Bacen ou Camara de 
Compensagao).

S :ITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRONICA

22712-4 (FL 1/1) SOM/BI 05/05 Via Cliente
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.PREGAO PRESENCIAL N° 096/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2018

CONTRATO PARA CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS 
CONDigOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMITAL-PR E A EMPRESA R MOREIRA MARTINS - ME.

Pelo presente mstrumento, 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 VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 
SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de 
Novembro, n°534, Centro, Palmital-PR. doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa R MOREIRA MARTINS - ME, pessoa juridica 
de direito pnvado com enderego a Rua Jose Basilic de Oliveira, n°498, Centro, CEP: 85270- 
000, Palmital-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 27.197.076/0001-05, neste ato representada 
por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) Rafael Moreira Martins portador do RG 
n°9.224.254-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 055.601.789-77 denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da 
licitagao, modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR LOTE, nos 

termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, Lei n.° 10.520/2002, assim como pelas 
condigoes do Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de 18/12/2017 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E 
LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 
E URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS 
CONDIQOES FIXADAS NESTE EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE 
INTEGRANTE DO EDITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMITAL-PR com entrega umca, destinados ao atendimento das necessidades da

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 852

Fone Fax: (42) 3657-122^

-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
- 000251CNPJ 75680025/0001-82

Prefeitura Municipal de Palmital - Parana, nas quantidades e especificagoes, contidas e 
estabelecidos no anexo I do Edital Modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 parte 
integrante deste, independente de transcrigao, conforme segue:

Prego total R$Prego HR R$UnidadeCodigo do
produto/ser
vigo

Nome do produto/servigo QuantidadeItem

MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E LIMPEZA 
EXECUQAO DE SERVIQOS 
PARA RECUPERAQAO DE 
PONTES E BUEIROS, 
LIMPEZA E PINTURA DE 
MEIO FIO, CORTE DE 
GRAMA, LIMPEZA DE VIAS 
PUBLICAS E BUEIROS.

225.139,20HR 10,6621.120,00141221

TOTAL R$ 225.139,20

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 225.139,20 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Trinta 
e Move Reals, Vinte Centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO

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

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

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 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° 
96/2017 e respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, 
no sitio do Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Jornal Correio do Cidadao, 
constante do Procedimento Licitatorio N° 156/2017, bem assim aos termos da proposta 
comercial do licitante vencedor, ficando as partes obrigadas a cumprir todas as obrigagoes 
ai constantes.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85

Fone Fax: (42) 3657-12!

'almital - PR
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As partes se declaram sujeitas as normas previstas a Lei Federal n° 10.520/2002, 
Lei Federal n° 8.666/93, ao Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 96/2017 e as clausulas 
expresses neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

I - Recrutar e contratar a mao-de-obra especializada, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar 
todos os pagamentos, inclusive os relatives aos encargos previstos na legislagao trabalhista, 
previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua 
condigao de empregadora, assumindo, ainda, com relagao ao contingente alocado, total 
responsabilidade pela coordenagao e supervisao dos encargos administrativos, tais como: 
controle de frequencia, fiscalizagao e orientagao tecnica, controle, ausencias permitidas, 
licengas autorizadas, ferias, punigoes, admissoes, demissoes, transferencias, promogoes,

etc.

II - Dar ciencia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execugao dos servigos, mesmo que estes nao sejam de sua 

competencia;

III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamagoes se obrigam a atender prontamente;

IV - Pagar empregados em dia e exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, 
as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuigao previdenciaria (INSS) e 
do FGTS, em que se comprove a inclusao dos empregados utilizados na execugao dos 

servigos contratados;

V - Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do 

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

VI - Utilizar equipamentos adequados necessaries a boa execugao dos servigos sob 
sua responsabilidade, os quais deverao oferecer o maximo de seguranga no que se refere a 
prevengao de acidentes e danos materials que possam resultar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8^270/t)0Cy- Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222/
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VII - Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao 
ou de materials empregados;

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

objeto deste contrato;

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

previstas na legislagao pertinente, bem como adotar todas as providencias e obrigagoes, 
quando seus empregados forem vitimas de acidentes de trabalho no desempenho dos 
servigos ou em conexao com eles, ainda que verificadas nas dependencias do
CONTRATANTE;

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

sera exercitada pelo CONTRATANTE;

XI - Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, 
derivadas ou anexadas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, 
declarada pela CONTRATADA a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus 
empregados e/ou prepostos e o CONTRATANTE;

XII - Na hipotese de o CONTRATANTE vir a integrar o polo passive de reclamatorias 
trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA, esta ficara obrigada ao 
pagamento ao CONTRATANTE de valor correspondente a urn salario mensal do 
empregado reclamante a epoca da integragao do CONTRATANTE a lide, se o contrato 

estiver em vigor, ou, nao estando, de valor correspondente ao ultimo salario mensal 
percebido pelo empregado, devidamente atualizado, ficando ao CONTRATANTE autorizado 

a deduzir o citado valor da proxima fatura a ser paga, ou, na impossibilidade, a debitar da 

caugao existente;

XIII - Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados 
pelo CONTRATANTE por forga de sentenga judicial que reconhega a existencia de vinculo 

empregaticio entre o CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

XIV - Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregados ou mandatario nao 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE;

A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a descontar o valorXV

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8;5270-000^ 

Fone Fax: (42) 3657-T222^ / L
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correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos 
que Ihe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial;

XVI - Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuaqao ou agao 
que venha a sofrer em decorrencia da prestagao de servigos, bem como pelos contratos de 

trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisoes 
judiciais, assegurando ao CONTRATANTE o exercicio do direito de regresso, eximindo o 

CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

XVII - Responder, tambem, por danos causados a predios circunvizinhos, a via 
publica ou a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra os 
citados danos, com fiel observancia das exigencias das autoridades publicas competentes e 

das disposigoes legais em vigor;

XVIII - A ausencia ou omissao da fiscalizagao do CONTRATANTE nao eximira a 
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato;

XIX - Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que 
se fizerem necessaries ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato;

XX - Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira 

sem previa e expressa autorizagao do CONTRATANTE;

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

XXII - Manter todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no ato 

convocatorio durante toda a execugao do contrato;

XXIII - Promover as gestoes junto a Prefeitura do Municipio e outros concessionaries 

dos servigos publicos (agua, luz, telefone, etc.) no sentido de obter junto aos brgaos 
competentes, licengas, concessoes de uso temporario e alvara, bem como remanejamento, 
desvios temporarios de infraestruturas de redes.

XXIV - Facilitar todas as atividades de fiscalizagao dos servigos, fomecendo todas as 

informagoes e elementos necessaries;

XXV - O Departamento de Obras e Urbanismo, por razoes de interesse publicas 

previamente justificadas, fica reservado o direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execugao dos servigos, mediante pagamento unico e exclusive dos trabalhos ja

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP/85270-00Q.4 Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1
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executados, e a aquisigao, por ajuste entre as partes, dos materiais existentes no local da 

obra e a ela destinados;

XXVI - A contratada ficara responsavel, durante a execugao dos servigos, por 
eventuais infragoes de postura ou de regulamentos administrativos a que venha a dar 
causa, nao sendo o Contratante responsabilizado, como dono do predio, quer por acidentes 
de trabalho dos empregados da Contratada, quer por danos a terceiros, resultante da agao, 
omissao ou negligencia da Contratada;

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

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

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

XXIX

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

Cumprir todas as especificagoes previstas no Edital de PREGAO 
PRESENCIAL que deu origem ao presente instrumento.

XXXI

XXXII - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as 
informagdes relativas ao fomecimento do objeto;

XXXIII - 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:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 j- Palmital - PR 
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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 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 fiscaiizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da contratagao em 
conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal n° 8.666/93.

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

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

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

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

II - A prestagao dos servigos devera ser de primeira qualidade, e devera ser iniciada 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento de acordo com as requisigoes 
emitidas pelas Secretarias responsaveis e reconhecidas por autoridade competente.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-0 
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III - O ato de recebimento dos services licitados, nao importa em sua aceitagao. A 
criterio da Central de controle, o objeto fornecido sera submetido a verificagao. Cabe ao 
fornecedor a devida corregao, dentro de 24 (Vinte e Quatro) horas, do servigos prestados 
que vier a ser recusado por nao se enquadrar nas especificagoes estipuladas, apresentar 
dano geral, identificado no periodo de verificagao;

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

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

VI - Os servigos oferecido devera atender estritamente as descrigbes 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 hipbtese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que 
venha a cometer, mesmo que nao indicada pela fiscalizagao.

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Central de
controle.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQOES ORQAMENTARIAS

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP/^5270-000 -^Palmital - PR
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DQTAgOES
Exercicio Conta da 

despesa
Grupo da fonteFuncional programatica Fonte de 

recurso
Natureza da despesa

da
despesa

10.002.04 122.0401.2069 3.3.90.39 21.00 Do Exercicio2017 3130 0
3.3.90.39.21.00 Do Exercicio2017 3220 10.003.15.452.1501.2066 0

CLAUSULA NONA - PREQO E CONDigOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de R$ 225.139,20 (Duzentos e Vinte e Cinco 
Mil, Cento e Trinta e Nove Reais, Vinte Centavos).

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

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

CLAUSULA DECIMA - VIGENCIA

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

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

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE

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

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - SANQOES ADMINISTRATIVAS

I -Na hipotese da licitante adjudicataria nao entregar os documentos de acordo com o 
item 7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 270/000 -Palmital - PR
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Pregoeira examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a 
apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, inclusive negociando o melhor 
prego.

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

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA- PENALIDADES

I - O descumprimento dos prazos ou das especificagbes exigidas ensejara 
aplicagao ao inadimplente de multa garantida defesa previa, no valor de 0,5% (meio por 
cento) por dia corrido, calculado sobre o valor total do objeto licitado nao entregue ou 
entregue fora do prazo ou ainda em desacordo com as 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 motivo 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 motivos de punigao, ou que seja promovida a reabilitagao perante a 
Administragao;

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

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DA COMUNICAtpAO DAS PENALIDADES

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270:00] 
Fone Fax: (42) 3657-1^22 J

- Palmital - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PJVf^0
CNPJ 7568007S/0001 B? ' *•

A CONTRATANTE comunicara a aplica^ao 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 fomecedores 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 

artificials e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 

indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

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

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

inspegoes ou fazer declaragoes falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8^270-^000 - Palmital - PR 
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seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo 

financeiro multilateral promover inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipotese de financiamento, parcial ou 

integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou 

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

prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 

organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de urn agente, em praticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitagao ou da execugao urn contrato financiado pelo organismo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os propositos das clausulas acima, a 

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

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros 

relacionados a licitagao e a execugao do contrato."

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - RESCISAO

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

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

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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8S270-000 - Palmital - PR
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§ 3° - Alem dos motives constantes do art. 78, da Lei n.0 8.666/93, alterada pelas 
Leis n.°s 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE podera rescindir o presente 
contrato, caso o(a) CONTRATADO(A), venha a nao entregar o objeto licitado dentro das 
condigoes, prazos e especificagoes deste instrumento editalicio.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 
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

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

CLAUSULA VIGESIMA - DA GARANTIA

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

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO ATO AUTORIZATIVO DA CONTRATAQAO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CE^ 85270:000 - Palmital - PR 
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A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do 
julgamento das propostas de eficacia a adjudicagao da Licitagao Modalidade PREGAO 
PRESENCIAL N° 96/2017, 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 
dasjestefnunhas abaixo.

Palmital-PR, 15 de Janeiro de 2018.

///
s.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal 
Contratante

rr
R MOREIRA MARTINS - ME
Rafael Moreira Martins
Contratada

Testemunhas:

Rosilda Gomes da Silva 
CPF/MF-599.811.139-72

Norr/e: Ejia^ Si^ma
CPF/MF; 90^398.509-34

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

Departamento de Compras e Licitagoes

PREGAO PRESENCIAL N° 096/2017

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 156/2017

EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2018

CONTRATANTE: Municipio de PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito publico, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion 
n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal
VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: R. MOREIRA MARTINS - ME, pessoa juridica de direito privado com 
enderego a Rua Jose Basilio de Oliveira, n° 498, Palmital-PR, CEP: 85.270-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 27.197.076/0001-05, neste ato representado por seu (sua) representante 
Legal, Senhor (a) Rafael Moreira Martins, portador do RG 9.224.254-4 SSP-PR e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 055.601,789-77denominada CONTRATADA.

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018.

DATA DO CONTRATO: 15 de Janeiro de 2018.

VIGENCIA: 12 (Doze) Meses, ou seja, 14 de Janeiro de 2019.

VALOR TOTAL: R$ 225.139,20 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco 
Reais).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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MUNICiPIO DE PITANGAIVIUNIClPIO DE MUNICiPIO DE
CCMMiO

PALMITAL PALM UAL
CfSTAO ^017/7020

EXTRATODECONTRATOW »3;2017 
I XKTI'.S MlMClNom rOAMi V C cmpic*i( COMrKMM.OESTE VA.

GESTAO 2017/2Q7Q
Ennn.tWj>uaoffi:i2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INIS TRAQAO 
Doparlamento de Comprae e Llclta^de*

PREGAO PRESENCtAL N* 006/201/ 
PROCEDlMENTO LICITATORIO N* 15W017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN IS TRACAO .•t-r.-l. «"r.( • a H#cr«'.Art« Municipal 
VAlO" % 94/ S(H Novaou • Sol* Mil. Ncwocenlo* • Ou«'ont* • Solo Hojh* • ClnquonL* Centavo*)

'1" >1

Deparlamento do Compras c Uclta<;Oes

PREGAO PRESENClAl N* 00//20’/
DOT H At) UR(, AMTS' TAR IA

PROCEDlMENTO LICITATORION- 157/201/ OOTACoES
do racuno

EXTRATO DE CONTRATO N“ 001/2018 EXTRATO DE CONIRATO N* 002/2018 MOO? 10 301 OflOl 103/. 
36.002.10.301 0601 1042

CONTRATANTE Munlciplo 
CNPJ/MF 
1001. Centro Eslado 

VALDENEI OE SOUiA

PALMITAL-PR pe*so« jiirWica de dnodo pooeco <n*c*ito 
o n- 75 660 026'0001-82 cx^n «edo od<*>.n.5lralivo na Ro.i Moo*» lop«>n 

'epiesentndo pok) Preleito Mun«c»pa'

CONTRATANTE Municip'O dc PALMMAL-PR pe*soa |U''d<a oe d-'eito piit>l«CO •nsento 
CNPJ/Mr 50b o n' /5 660 025/0001-82 com »ed«. adm.n suai.va na Ri.a Mo.5*« Lupion 

retxesentaoo po*o Pre*oiio MuntctpniParona nesle Centro EsiBdo
VALDENEI DE SOUZA

Parana 'omc

WICCNCIA: '2/01/2018

DATA DA ASSINATURA 12/0''2010

MOOAUDADE Pre^ao n* I30i?01/

fORO COMAHCA DE PITANGA - PARANA

CONTRATADO K MOREIRA martins - txivadoCONTRATADO: R MOREIRA MARTINS • 
onderovo a Rua Josa Baalbo de Oliveiin, n’ 498. Palnulal-PR CEP 85 270-000 imenta no 

197.076/0001-06.

pes&oa iiiridica : p«n«oa (ufidKa 
I Palmitat-PR CEP 65 270-000 m»cnUi no

pnvaco
enaere^o a Rua JO*4 Basii<o de CJiveu* n‘ 
CNPj/wrCNPJ/MF

Leoal Senhoi (oj Rafael Morelra Martin* pododo' do RG 9 
CPF/MF »oOo.«* 055.801 780 77donomtn«.aa CONTRATADA

repreaentado <»ua) 'epreftentnnte 
254-4 SSP-PR « inscr.to

77 197 076/000105 ne»te. ..>o inp«OMjntOdO 
SmlKH Iai Rafael Mo>el>a Martin* (<oaaifo> do «Q 9 254 J SSP PR u m*cnto

l /MF *ot> O f 055 <>'» ’ 789 7 7n...-,ii...-.u|1. CONTRATADA

rep«o*entAninpor
224 LHR.I 

'<n CP

OBJETO CONTRATACAO OE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
BUEIROS E LIMPEZA 

OORAS E

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESHFCiAt IZADA PARA O FORNECIMENTO 
OE MAO OE OBRA OE PEORElRO PARA SUPKIR AS NECESSIOADES DE DIVERSAS 
SECRF T ARIAS DO MUNICIPIO DE P Al MIT At PR DURANTE O ANO DE 2018

FORNECIMENTO OE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO 
URDANA PARA SUPRIR AS NECESSIOADES SECRETARIA

UKBANISMO DO MUNICIPIO DE PALMITAL PR, DURANTE O ANO DE

DATA DO CONIRATO jameoo de .*016
DATA DO CONTRATO 15 de Janeiro de 2018

vigEncia 12 iDo/e) Meae* ou wn.. 00 J.*ne..o OP VOW
VIGENCIA 17 tDo/e) Me*n* on I4 on Janeiro de 2019

VALOR TOTAL 119.94 Cento a Querent* e Seiecento* e
VALOR TOTAL RS 225 139.20 iCento e Ouarenla e Dot* MU. Setecenlo* • 
Real*).

• Cinco

FORO: Comarco do Pninirtal PR
FORO: Comarce do Palmilu' •

Mo<*«* Lupion. 1001 Ceniro - CEP B5270-000 Palm-lal 
<47) 365/1

Rua Moi*4ii l upkin Centro CEP 857/0^)00 PalmUal

Fonora. {47) 3657 1227

f~Z" MUNICiPIO DE PITANGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRMUNICIPIO DE PITANGA
i>* r.«

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOEXTRATO DECONTRAID N* 1V201/EXTRATO DE CONTRATO N* 14/2017

par 11 si MUMcino iii rnanc.a c cmproui rAMIlv'li MC iflO III PI IANG4 v cinpivM Mil" * HIT MW* IAl AQITNA6 F HJlTI'AMLVIO.S I IO A F.Pl* OISPENSA PRESENCIAL N* 002/2017

PROCEDlMENTO LICnATDRIO N* 149^017
(MMKTOrAqviaicOea

VALOR 216 500.00 ( Duiento* e Owoiio Mu e Qulnhento* Real*)

»'.cndl*<«ni o e Secret*'» • uiurrc Aq-j|»* v-dM

VALOR 72 490.00 ( Selcnu * Del* Mil. Ouauocento* « No-eni# Real*) EXTRATO T TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2017

CONTRATAN1E O MUNICiPIO 0E PALMITAL 
CONTRATADO JOiO DIRCEU KOIINMARSKI

IHIT.VI. All ORL AVII VI ARIA 1)01 AL AnullL AMI VIARIA

poiac6ls poTAyacs
Loam.[Fcnie de rouir»o

b so* •
|Foruo de. wmwa

CPF/MF sob 286 073 509-7006 002 10 30*. 0601 ... 
06 002 10 301 0601 104?

4 4 90 57 00 00 
J49052 0000 .4.?L OBJETO LOCACAO 

ADMINISTRACAO DO MUNICiPIO DE PALMITAL • PR DURANTE O ANO DE 2017

SALA COMIRCIAL 7ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

:
VIGENCIA //01/2O19 
DATAD* ASSINATURA 1?/M/2U1b 
MODAL «DADF Pre,fc,n* 1KV201/

COMARC A OF PITANGA - PARANA

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO O pw.o Of vigfincia do contruto 004/20'./ Oispensa 
002/2017 i>c» (Morrogaoi) po< iQual oe-iodo da conuaiacao original no» to-mos das ddusulas 
co*i4laniesl daaua'e conlralo

VIGENCIA ‘2/01/2019

DATA DA ASSINATURA

MODAL DADf INegAon* 130/2017 
FOMO COMAHCA DC PITANGA PARANA Fica adii/vado o valor IOUU dos Hons (XM 

ano»a O p'wsvnie Adihvo lo* /oaF/ndo Co/Worma PodKJo 
Adtrunlslra^Ao Parecor Jun'dico o dosenedo conatanlo no conlralo 
0i»po5k;6o5 da Lot 8 666. do 2’ do jwWio da 1993 e ailo'agdos postonoros

Conuaio Adminislrotivo n 004/2017. conformo labola 
Socroiana Municipal 
oplgrafo. rospeilando

NUMERO 
DO ITEM

VALOR DO ITEM 
ATUAUZADO

VALOR ATUAL 
DO ITEM

QTDADE

ADITIVADA

VALOR

ADIT1VADO

QTDADE

ATUAL

RS 13 800 00 RS 13.800.00 RS 27 600.001? 12COT

prazo de vigEncia 12 idoxo) Moses »o|a. 19 do Janeiro de 2019

DATA DO CONTRATO' '/ do Janeiro do 2016

!
.«vne ne^u-av.

VALDENEI OE SOUZA
Proleiio Municipal

i MUNICIPIO DE PITANGA S MUNICIPIO DE PITANGA
f* I > ■■■— »»ihiN*w rui n — ■'

.'X r»sr*n *n«- Nttnunvft >• nr i»-.*ian. i 
:.«•* roll a. *t jp *.

SIMULA UK KKCKUI.MKN TO UK LICKNCA UK OPKUAC'U)
O Sr Cicero Rogv'rio Kuril/ lorna publico que rcccbcu da Sccrciaria dc 

Mcio Ainbienic de Guarapuava. .1 Licenca Je Operucao para Lavador e 
benel'ici.iUor de baiaias .1 ser insialado na Av Vlarv Thompson Mila/zo, S/N. 
laalim das Americas. Mumcipio de CiuarapuDva. F.siado l1l> Porami. Rcsp Tec

i nn tv 11; 111 en 1 u
CEHIPO AUMlHI^IVAliVC 29 t»L MM WO • 

M29»ta«
MM 1122 >U4* I"/ 

ISUUN*: WMk-l'T?
MM4N4voerai ••

C2HL_______ it:
VALOR TOTAL HOMOLOGAOO Rl )8T 111,SO it™<b..ioi s OilonlA <■ Selv Mil. Novccsnlo. 

e Set* Real* e Cinquonta Centavo*)O Prolooo Municipal de Puanga no uso das ambu^floo Qi.4 the 5V1 cdnloridat p«ea 1 ogrsiacAn 
•igo'. Lei n* 8 666/93. Lei 10 520 do 17/0//2032 e anoragOoe aor.eno'o* .1 vista dc o-ueco' 
concluWvo o»a'aoo polo P'ogoel'o 
L10UCA0 PregAo 130 nosin* tarmo*

1/2016 
SlC-*(»

Au'.uiUiir a enuiS.Vj das nutas de emo«<>lro rnrr«suo'«3enie*r ComlssAo APOKI r HOMOtOGAR a presmle

J CONVOCAW .’is emproMi n.«m.nad.is .n-. t Hir.u 00*. iinns noma desmUi* pa-ii
On cumoareter

/H dc (aiKKL ’/1 Ct-utru pa*M aftkxuir 
do d-re-to a 

Atligo «1 04 Le/

ja 03 ffea v/ih* ulnis -vLidus a 
PreloMum Murwapa' dc P-tanga 
a Ain de Regislio 
Lunlrai

CoWt* Adnun^lialrvo 
Prec> -c'e-Bnie 11 ►.•jtacAo 

ng.vi sen' peiutfO du* Miv.d-* o/ankta* 
‘•nlortf d 66r>9J 9 v.,ak ..Hornctes posie-^o*

Onta progdo 
Ooiolo

11/01
Aqui C ' ISC t/\Pb4®«> l)F. VElLlllilS /EKU KM HF iOlllt All I 14/2017

•tp-gru
•nliUil Lk.;*t.Au «

Late

•SHU ICA
araotucaON’ MorxoieW.M/S0

Pitanga. 12 a« jaravo d« ?0i8

Ilrtr'-o. . tWtnM •%r<Uun*.itfe ee euerdo 03
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REPUBUCA FEDERAHVA DO BRASILVALIDA EM TQPO Q TERRIldhiO NACIOKAlJ

05/02/2001BEGISIRO
GERAL

DATA OE 
EXPEDtCAO9.224.254 4

MOMP

RAFAEL MORE IRA MARTINS
PUiAgAO

ROSA! VO Ot FREIIAS MARTINS 
NOE11 MORE IRA

DATA DE NASC1MENTONATUHALIDADE

27/02/1-989GJARAPIiAVA/PR
f.0HARCA:P;-ANGA/RR,Sfi&^DOC ORICIEM

C Nfl';! ??^1l[VR0:6,F0IHfl:r86
CPK

fctARCO ANTONIO LAG ANA
,/VV'asQ^iI^oormjLAH -CUfilHBd - PR ASSINATURA DO DIRETOR

CABTEIRA DE IDCKTIPAOE' jLEI N» 7. 116 DE 29A3B/83

Pi-efeitura Municipal de Pa.lmttal
COi-.’f-'ERfc COM O ORIGINAL

Ass.
FUiSO INTI



&>• SIMPLES

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 25/09/2018

:! Identificagao do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 27.197.076/0001-05
A opgao pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empress

Nome Empresarial : R MOREIRA MARTINS

±J Situagao Atual

Situagao no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 27/02/2017

‘uagao no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI

U Periodos Anteriores

Opcoes pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Nao Existem

Opgdes pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Nao Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Nao Existem

M Eventos Futures (Simples Nacional)

Pventos Futures no Simples Nacional: Nao Existem

►J Eventos Futures (SIMEI)

Eventos Futures no SIMEI: Nao Existem
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25/09/2018

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral
Comprovante de InscripSio e de SituapSo Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto £ 
RFB a sua atualizagao cadastral.

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante e a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA
NUMERO DE INSCRigAO
27.197.076/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATADEABERTURA
27/02/2017

NOME EMPRESARIAL
R MOREIRA MARTINS

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

;6oigo e descriqAo da atividade econOmica principal

I 43.99-1-99 -Servlgos especlallzados para construgao nao especlflcados anterlormente

c6dIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.29-0-00 - Atividades de llmpeza nSo especificadas anterlormente 
43.22-3-01 - Instalagoes hldr^iullcas, saniUirias e de g^s

CODIGO E DESCRipAO DA NATUREZA JURlDICA
213-5 - Empres^rio (Individual)

LOGRADOURO
R JOSE BASILIO DE OLIVEIRA

NUMERO COMPLEMENTO
APT 01498

CEP BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNIClPIO
PALMITAL85.270-000

ENDEREQO ELETRONICO TELEFONE 
(42) 3657-1211

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
27/02/2017

^OTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUApAO ESPECIAL DATA DA SITUAQAO ESPECIAL********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 25/09/2018 as 13:51:46 (data e hora de Brasilia). Regina: 1/1

Consulta QSA / Capital Social VoltarA

Preparar Pdglna 
para tmprossSo

A RFB agradece a sua visita. Para informatjoes sobre potftica de priv'acicfede e uso, clique aqui. 
Atualize sua pagina / ' l ^

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp,

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


25/09,7018

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: R MOREIRA MARTINS 
CNPJ: 27.197.076/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao conslam pendencias em seu nome, relalivas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) 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 
lodes os orgaos e fundos piiblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidao emitida gratuitamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 09:43:05 do dia 08/08/2018 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 04/02/2019. ^
Codigo de controle da certidao: 9849.032E.0347.98C8 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

/

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


PODER JUDICIARIO DE ESTADO DO PARANA 
ESCRIVANIA DO CRIME E DO DISTRIBUTOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR 

E DEPOSITARY PUBLICO DA COMARCA DE PALMITAL 
ELISABETE LEAL GOUXNOSKI - ESCRIVA 

Rua Intervention Manoel Ribas, Centro - Palmital/PR - CEP: 85.270-000
Telefone (42) 3657-1284 
Mensageiro: ellg / e-mail: ellg@tj.pr.gov.br

Certidao Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuigao, 
atraves dos sistemas SCD5 (Sistema de Controle de Distribuigao) e SDP (Sistema de 
Distribuigao Processual), FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAQAO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO COMSTAR nenhum 
registro em andamento contra:

R MOREIRA MARTINS

CNPJ 27.197.076/0001-05 no periodo compreendido desde 23/10/1978, data de 
instalagao deste cartorio, ate a presente

PALMITAL/PR, 24 de SETEMBRO de 2018.

tTE LEAL GOLANOSKI 
Escriva

Matricula 8874

ED

/ ESCRIVANJA DO CmME E DO 
' DISTRIBUTOR. CONTADOR. 

PARTIDOR. AVALLADOR E 
DEPOSITAWO PUBLICO DA 
C04*AR< ‘ALM1TAL-PR

»/ Gofottnski 
f/Corstador

EHsai
Dietril

mailto:ellg@tj.pr.gov.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado

'i;l?wt
iV:;:-.-■- . V

Certidao Negative
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N°018758145-03

Cerlidao fornecida para o CNPJ/MF: 27.197.076/0001-05
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

y
Valida ate 23/01/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
wwvv, fazenda .or. gov, b r

I’at/iua ! lit; 1

Cmilido vin InlmvDl Public,i (25030018 09:50:461



Certid^p NQmero :

8(tf
■

Prefeitura Municipal de Palmital 
Setor de Tributagao

'll

IDENTIFICAQAO DO REQUERENTE:
Protocolo: Requerente: 
Finalidade: LICITACAO

m&gsamm * •

IDENTIFICACAO DO CONTRIBUINTE:
41140
000000000000004513 
2 00004508

Alvara:
CGCM:
Cadastre:
Quadra:

Data Abertura: 27/02/2017 
R MOREIRA MARTINS - ME

CMC:

Inscripao 
Lote:

Enderepo: RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA, 
Complemento: APT 01 
Cidade:

CPF/CNPJ: 27.197.076/0001-05
Unidade: 
Nro.: 498

CENTRO
Situapio: Normal

Bairro:
PALMITAL

Atividade Principal:

Certificamos para os devidos fins que ate a presente data nao existem debitos 
tributarios vencidos relative ao cadastre municipal acima mencionado.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar debitos constatados 
posteriormente mesmo referente ao periodo compreendido nesta Certidao.

VALIDADE CERTIDAO: 30 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR, 25 de setembro de 2018.

Rafael Andrade Almeida 
IMatricula 51275

Tecnico de Controle de Tributa?5o
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AKA FCONOM CA FEDERAL

Certillcado tie Reguiaridade do FGTS - CRF

Inscrigao:
I Razao Social:

27197076/U001-U5 
1^ MOREIKA MARTINS ME

Nome Fantasia:!? m m CGNTRugAo
Endere^o: R JOSE UAS1LI0 DE OLIVEIRA 498 APT 01 / CENTRO / PALMITAL/ PR 

/ 892/0-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

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

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificagao Numero: 2018090909310889698234

InPormagao obtida em 25/09/2018, as 09:52:25.

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

liltps://'.vww.sifge.caixa.gov.l)r/Empresa/Cr(/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

http://www.caixa.gov.br


Nome: R MOREIRA MARTINS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.197.076/0001-05

Certidao n°: 158980890/2018 
Expedigao: 25/09/2018, 
Validade: 23/03/^019 - 
de sua expedicao.

as 0 9:53:5A
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

C e r t: i f i c a R MOREIRA MARTINSq U e
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

27.197.076/0001-05, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
T r a ba 1. h i s La s .
Corti.dao 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 Resol.ugao Admin is t ra tiva n° 1470/201 1 do Tribunal Superior do 
T r a ba Iho, de 24 de agos L o d e 2 011.
Os dados consLanl.es desta Certidao sao de responsabi lidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
a n te r iores a data da sua expedigao .
N<; caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 

Lodos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao dest.a certidao condiciona-se a verificagao de sua 
a u L en 1. i c i da<Je no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I n t e r n e t (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

s e

a

INFORMAgAO IMPORTANTE
I>o Banco Naciona I do Devedor es Trabalhistas constam os dados 
n'• cc ssa r i or. a i don i i f i caca o da s pessoa s na t u ra i s e j u r idi ca s 
i nad i mp I on t. os poranl.e a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
esLabeJeoidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emo lumen Los ou a recolhimentos determinados emdei; ou decorrentes 
de execi.igao de acordos lirmados perante o Myi/n.isterio Publico do 
Trabalho ou Cornissao de Conciliagao Previa./ /|

I

http://www.tst.jus.br
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GESTAO 2017-2020

PARECER N° 349/2018-LIC

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE PALMITAL - PR

PREGAO PRESENCIAL N° 096/2017

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2017

DIREITO
TERMOS

EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
ADITIVOS. PRORROGACAO DA 
VIGENCIA DOS AJUSTES. 
REAJUSTE 
POSSIBILIDADE 
RECOMENDACOES 
NECESSARIAS.
8.666/1993.

VALOR.
JURIDICA.

DE

N.°LEI

Trata-se de andlise da minuta de Termo Aditivo 

a Contrato Administrativo, na forma do art. 38, Pardgrafo Unico, da Lei 

n° 8.666, de 1993, que possui coma objeto o redimensionamento do 

objeto do referido ajuste.

Instruem a presente processo, dentre outros, a 

Contrato Administrative Original, solicitagao da Secretaria responsdvel 

propondo a prorrogagdo contratual, Minuta do Termo aditivo, na forma 

prevista no art. 38, Pardgrafo Unico, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993.

E o breve relatorio.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222 rf
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Prefacial mente considera-se conveniente a 

consignagdo de que a present© manifestagdo toma par base os 

elementos que constam dos autos do process© administrative em 

epigrafe. Destarte, d luz do art. 131 da Constituigao Federal de 1988 e 

do art. 11 da Lei Complementar n° 73/1993, tem-se que compete a este 

orgdo prestar consultoria sob o prisma estritamente jundico, ndo Ihe 

sendo permitido adentrar a andlise da conveniencia e da oportunidade 

dos atos administrativos praticados pelo gestor, e nem, ainda, verificar 

aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Quanto d prorrogagdo dos contratos a serem 

executados de forma continue, esta encontra amparo legal no inciso II 
do art. 57 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que poderd ocorrer 

"por iguais e sucessivos periodos, com vistas d obtengdo de prego e 

condigdes mais vantajosas para a Administragdo".

A definigdo de servigos continuados tern 

entendimento uniforme na doutrina. Para Jesse Torres Pereira Junior 

“execugdo continuoda e aquelo cuja falta parolisa ou retardo o 

serviqo, de sorte a comprometer a correspondente funpao estatol ou 

paraestatal."

Da mesma forma, Margal justen Filho leciona 

que “Na continuidade do servipo retrata, na verdade, a permanencia 

da necessidade publica a ser satisfeita, ou seja, o dispositivo abrange os 

servigos destinados a atender necessidades publicas permanentes, cujo 

atendimento nao exaure prestagao semelhante no futuro".

A respeito do servigo continuado, leciona o 

Professor Diogenes Gasparini, "(...) e o que ndo pode sofrer solugao de 

continuidade na prestagao que se alonga no tempo, sob pena de 

causar prejuizos a Administragdo Publica que dele necessita. Por ser de

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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necessidade perene para a Administrapao Publica, e atividade que 

nao pode ter sua execupao paralisada, sem acarretar-lhe danos. E, em 

suma, aquele servipo cuja continuidade da execupao a Administrapao 

Publica nao pode dispor, sob pena de comprometimento do interesse 

publico."

O Tribunal de Contas da Unido ja pacificou a 

sua jurisprudencia no sentido da observdncia do inciso II do art. 57, da 

Lei n° 8.666, de 1993, ao firmar e prorrogar contratos, de forma a 

somente se enquadrar coma servigos contfnuos contratos cujos objetos 

correspondam a obrigagdes de fazer e a necessidades permanentes.

Desta feita, com esteio no aludido julgado, 
entendendo a administrador que a objeto do contrato em questdo 

caracteriza-se como servigo continuado e, por conseguinte, que a sua 

paralisagdo comprometeria a regularidade do funcionamento do 

orgdo1, cabe a ele prorrogar o ajuste em questdo.

Ultrapassado esse ponto, insta frisar que a 

dilagdo do prazo e uma faculdade da Administragdo que somente 

deve ser exercida quando cumpridos os requisites exigidos pela Lei, 
quais sejam, o contrato estiver sendo executado a contento e os pregos 

estiverem compativeis com os praticados no mercado.

No decisdo n° 473/1999 - Plendrio, o Tribunal de 

Contas da Unido determinou a observdncia do disposto no art. 57, inciso 

II, da Lei n° 8.666, de 1993, somente se permitindo prorrogagdo de 

contratos de prestagdo de servigos executados de forma continua por

1 A doutrina qualifica como servigo continuado todo aquele destinado a atender necessidades publicas 
permanentes e cuja paralisagao acarrete prejuizos ao andamento das atividades do orgao. O rol contido 
na legislagao nao e exaustivo, cabendo ao administrador, diante do caso concrete, enquadrara servigo 
como continuado ou nao.

fRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmrtal - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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iguais e sucessivos penodos, desde que sejam obtidos pregos e 

condigoes mais vantajosas para a Administragdo.

Par sua vez, cumpre fazer uma ressalva: a 

prorrogagdo do contrato deverd ser precedida da realizagdo de 

pesquisa de pregos de mercado ou de pregos contratados par outros 

orgdos e entidades da Administragdo Publica, visando a assegurar a 

manutengdo da contratagdo mais vantajosa para a Administragdo.

Estando esta limitada a iguais e sucessivos 

periodos, ndo existe obice par pretendida prorrogagdo contratual, uma 

vez que a ajuste ainda se encontra em vigor, restando igualmente 

respeitado a limite total da contratagdo original.

Par outro lado, quanto d justificativa par escrito 

e quanto ao interesse/necessidade da prorrogagdo, requisite do art. 57, 

juntou-se aos autos Oficio subscrito pelo Excelentissimo Senhor Secretdrio 

de Administragdo do Munidpio, informando, in verbis:

" ...Ta! aditamento, como nao podia ser de outro modo, e do interesse 
das partes, haja vista a necessidade da sua continuidade. Dessa forma, 
respaidado no inciso II do art. 57 da Lei das Licitagdes e Contratos 
Administrativos, passamos para a vossa analise a minuta dos Termos 
Aditivos para que, se achados conforme subam a apreciagao da 
Consultoria jundica da Advocacia Gera! da Uniao, que ora nos atende. "

Extrai-se dos autos que em cumprimento ao 

disposto no § 2° do art. 57 da Lei 8.666, de 1993, verifica-se que a 

aditamento pretendida foi autorizado pela autoridade competente 

para assinar a ajuste, conforme despacho de fl.

Foi confirmada pela Secretaria de Finangas a 

existencia de dotagdo orgamentdria para cobertura das despesas 

oriundas da celebragdo dos aditivos que se pretendem firmar.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Neste ponto, cumpre esclarecer que a duragao 

dos contratos ficard adstrita d vigencia dos respectivos creditos 

orgamentdrios, podendo, quando for o caso, ser prorrogada ate o limite 

previsto no ato convocatdrio, observado o disposto no art. 57 da Lei 

8.666/93:

§4° Nos contratos cuja duragao, ou previsao de duragao, ultrapasse um 
exercicio financeiro, indicar-se-a o credito e respective empenho para 
atender a despesa no exercicio em curso, bem como de cada parcela da 
despesa relative a parte a ser executada em exercicio future, com a 
declaragao de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ao 
os creditos e empenhos para sua cobertura.

Nesse diapasdo, seguindo os preceitos acima 

enumerados, consta do processo administrative a respectiva dotagdo 

orgamentaria para fazer face a futura despesa.

Portanto, quanto ao aspecto orgamentdrio.

encontra-se regular o presente procedimento.

Quanto d regularidade fiscal das contratadas, 

verifica-se que todas as certidoes se encontram presentes e atualizadas 

ate a data de firmatura dos aditivos de prorrogagdo de vigencia.

For outro lado, imperiosa, tambem, a juntada 

de manifestagdes das Contratadas, expressando sua concorddncia 

com o elastecimento do ajuste.

Superados os apontamentos acima delineados, 

no que tange aos aspectos juridicos e formais da minuta do Termo 

aditivo que ora se analisa, constata-se que a mesma fora elaborada em 

observdncia d legislagdo que rege a materia.

Jd quando se trata de aditivo de valor, deve ser 

observado que se trata de modificagdo do conteudo original do

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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contrato, que se caracteriza como uma alteragao quantitativa, isto e, o 

objeto do contrato sera acrescido em quantidade com o 

correspondente aumento no valor do contrato.

A Lei n° 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, 
inciso I, "b", c/c seu § 1°, preve a possibilidade da Administragdo Publica 

realizar, em seus contratos, desde que justificado por fatores 

supervenientes a contratagdo, acrescimos quantitativos no objeto 

original, observados os percentuais mdximos ali previstos. Com efeito, 
preceitua o art. 65, l,"b" da Lei Federal, in verbis:

"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderao ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

Omissis

b) quando necessaria a modificagao do valor contratual em 
decorrencia de acrescimo ou diminuigao quantitativa de seu 
objetof nos limites permitidos por esta Lei;

(. ..)

"§ lo o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condigdes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 
fizerem nas obras, servigos ou compras, ate 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edificio ou de equipamento, ate o limite 
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acrescimos."

Infere-se da legislagdo acima reproduzida, 
especialmente do § 1°, do art. 65, que a dimensdo do objeto contratual 
poderd ser ampliada, desde que o acrescimo, em valor, ndo ultrapasse 

25% do prego inicial atualizado do contrato.

No entanto, previamente d efetivagdo da 

alteragao do instrument© contratual, a Administragdo deverd observar

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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alguns aspectos procedimentais que serao abordados nos topicos 

seguintes deste opinativo.

Acerca do quantitativo a ser acrescido, e valido 

registrar que ndo cabe a este orgdo juridico imiscuir-se no merito do ato 

administrativo, avaliando a conveniencia e oportunidade da alteragdo 

contratual que se pretende realizar, eis que sua atuagdo dd-se no 

forma prevista no art. 11 da Lei Complementar n° 73/1993, c/c o 

paragrafo unico do art. 38 da Lei n.° 8.666/93.

Assim, no desempenho da fungdo de 

assessoramento deste orgao jundico, cumpre-nos alertar a autoridade 

Administrative sobre a importdncia da devida motivagdo de seus atos, 
na medida em que recaird sobre esta a responsabilidade acerca da 

oportunidade e conveniencia na escolha do objeto e do seu 

planejamento quantitativo.

Desta feita, o gestor do contrato, a quern 

compete acompanhar e fiscalizar a execugdo do ajuste, deve se 

manifestar acerca da necessidade do acrescimo dos quantitativos dos 

servigos propostos, conforme o art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

Entretanto, entende-se pertinente trazer as 

orientagoes do Tribunal de Contas da Unido acerca do tema, as quais 

devem ser seguidas pela Administragdo:

Acdrddo n.° 625/2007 - Plendrio:

"E admissive! d celebragdo de aditivo contratual 
que respeite o limite previsto no §1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993 e ndo 

implique alteragdo da vantagem obtida na contratagdo original (inciso 

XXI do art. 37 da Constituigdo Federal)."

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Acordao 297/2005 Plendrio:

"Adote a prdtica de registrar nos processes
processes delicitatorios e nos processes deles decorrentes 

acompanhamento de contratos de obras e/ou servigos - as devidas 

justificativas para as alteragoes contratuais, com as demonstragoes 

analiticas das variagoes dos componentes dos custos dos contratos, 
conforme previsto na Lei 8.666/1993 (art. 65)."

Acordao 124512004 Plendrio:

"Sob pena de responsabilizagdo dos agentes 

envolvidos, mantenha estrita observdncia ao equilibrio dos pregos 

fixados no Contrato (...) em relagdo d vantagem originalmente ofertada 

pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos 

aditivos futures, o acrescimo de itens com pregos supervalorizados ou 

eventualmente a supressdo ou a modificagdo de itens com pregos 

depreciados viole principios administrativos."

Acordao 740/2004 Plendrio

"Elaborar projeto bdsico previamente a 

realizagdo de aditamentos contratuais, em especial, quando implicar 

acrescimos quantitativos do objeto, nos termos do art. 7°, § 2°, I, da Lei 
n° 8.666/1993 c/c art. 65, i, b, do mesmo diploma legal."

Quanto aos demais requisitos formais tem-se 

que, em relagdo d indicagdo dos recursos necessdrios para fazer face 

as despesas do acrescimo, a mesma estd de acordo com a dotagdo 

orgamentdria do Municipio, conforme informagoes do setor de 

contabilidade do Municipio.

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

Pelo exposto, esta Procuradoria opina pelo 

prosseguimento do feito, desde que observadas as recomendagoes 

expedidas neste opinativo.

Sugere-se, pois, a restituigdo dos autos ao 

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, para conhecimento do 

presente opinativo e providencias pertinentes.

E o parecer.

Palmital (PR), 26 de Setembro de 2018.

/vu

DANIlQjkMORIM SCHREINER
Procurador Geral do Municipio 

OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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PREGAO N° 096/201^

PROCEDIMENTO LICITATORIO - 156/2017

1° TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 1/2017

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA 
URBANA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018, NAS CONDIQOES FIXADAS 
NESTE EDITAL - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-PR.

Que fazem entre si, de um lado, o MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica de 
direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na 
Rua Moises Lupion n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 2001086-0 SSP-PR 
e inscrito no CPF/MF sob o n° 374.571.369-91, domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto n° 
798, Vila Carolo, Palmital-PR denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Fornecedor R 
MOREIRA MARTINS, com enderego a Rua Jose Basilio De Oliveira, 498 APT 01 - CEP: 
85270000 - Bairro: Centro, Palmital/PR inscrita no 27.197.076/0001-05 sob n°. 05.457.704/0001- 
01, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). RAFAEL MOREIRA MARTINS, a 
seguir denominada CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, em 
consonancia com a Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes ao Contrato Administrative n. 1, em 
consonancia com a Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA PRIMEIRA VALOR: Fica aditivado 25% do valor do Contrato 
Administrative supramencionado, conforme tabela infra. O presente Aditivo foi realizado Conforme 
Pedido da Secretaria Municipal de Administragao, Parecer Juridico e descrigao constante no 
contrato em epigrafe, respeitando as disposigoes da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alteragoes posteriores.

HENS
Prego
uniterio

Prego totalItem Codigo do 
produto/se 
rvigo

Descrig3o do produto/se rvigo Unidade de 
medida

QuantidadeLote

MAO DE OBRA 
RECUPERAQAO E 
LIMPEZA EXECUgAO DE 
SERVIQOS PARA 
RECUPERAgAO DE 
PONTES E BUEIROS,

10,78 56.284,8014122 HR 5.221,221 1

/

- Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
3657-1222

Rua Moises Lupion
l _—-—■—
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LIMPEZA E PINTURA DE 
MEIO FIO, CORTE DE 
GRAMA, LIMPEZA DE VIAS 
PUBLICAS E BUEIROS.

R$ 56.284,80TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais Clausulas do Contrato 

Original desde que nao colidam as deste Termo.

/E~Dor assim estarem as partes ajustadas assinam o presente termo em 03 (tres) 

al teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza plenavias de i 

eficaciajuHdica.

Palmital, 26/09/2018

VALDENELOE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL 
Contratante

/t

R MOREIRA MARTINS
RAFAEL MOREIRA MARTINS 
Contratado(a)

Testemunhas:

NOME: ROSILDA GOMES DA SILVA 
59981113972

NOMEVELIAS SIOMA 
90539850934

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CN0J 7M«002V«001 82

PREGAO PRESENCIAL N. 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N. 156/2017 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DE Valor CONTRATO ADMINISTRATIVO N.001/2017

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
MAO DE OBRA DE RECUPERAQAO DE BUEIROS E LIMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA 
PALMITAL - PR, DURANTE O ANO DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, pessoa jurldica de direito publico, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001, 
Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor VALDENEI DE
SOUZA.

SECRETARY DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE

CONTRATADO: R MOREIRA MARTINS, pessoa juridica de direito privado com enderepo a Rua 
Jose Basilio De Oliveira, 498 APT 01 - CEP: 85270000 - Bairro: Centro - PR 
CNPJ/MF sob n° 27.197.076/0001-05, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, 
Senhor (a) RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador do RG n°92242544 e inscrito no CPF/MF sob 
o n° 055.601.789-77 denominada CONTRATADA.

inscrita no

Fica aditivado 25% do valor unitario do Itens , do Contrato Administrative n.001/2017, conforme 
tabela abaixo. O presente Aditivo foi realizado Conforme Pedido da Secretaria Municipal de 
Administragao, Parecer Juridico e descripao constante no contrato em eplgrafe, respeitando as 
disposipoes da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterapoes posteriores.

VALOR TOTAL DOS 

INTENS ATUALIZADO
VALOR DOS ITENS 

ATUALIZADOS
VALOR ATUAL 

DOS ITENS
PERCENTUAL

ADITIVADO
25%

R$ 56.284,80 R$ 281.424,00R$ 56.284,80R$ 225.139,20

Palmital (PR),26/09/2018.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



Editais Correio do Cidadao DUINTA-FEIRA
21 de Setembrn de 2018 - Edigao ns 873

MUNICIPIO DE PITANGAMUNICIPIO DE PITANGA MUNICIPIO DE PITANGA cwininMiMti'M
JANEIRO. 1/1 • fONE («?) 364M1W • 

CEP 86200 000
3040-11/2

PARANA
CENtRO AOWNISTRATIVO 

POSTAL 11
MIMM'H • IK* J**o m»> 

* ». Q A Ml KAMA
CCMTMC AOMOJiMBAlivo /• Of JAMUNO IT1

(V300-MC’V'

EXTRATODE CONTRATO V. 337/1018.
DESPACHOERRATA

PARIES: MUNICIPIO DE PITANGA t empresa COOPERAIIVA DE LEITE DA AGR1CULTURA FAMILIAR 
COM INTERACAO SOLIOARIA DE PITANGA

ratimcacAo DE oeciaracAo INEXIGIBILIOADES 11/20H c 12/2QH

EXTRATO DE CONTRATO N*. »S'2018.
a quin (30 do i*neroi 

•Hmentlcioi onundos da Agncultura Familiar deitlnadoi a 
jiirT'fnia(3o eieo/Jii po' meio dc recuno dc Programa Naoonai 
de AUmenU(lo EKolar (PNAE) de acordo com a Lei 11 947/2019 
e Resolu(6ei/C0/FNDE N* 26/2013 E 04/201S

OBJETO: Chamada Publlca

PAPIcS MUNICIPIO DE PITANGA e emjnew COOPERARVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OO 
PARANA - COOACEPA.

OBJETO: Chamada Putfica para aquis^o de g^nero* aimeniiaos of^noos da Agr»cullura Familiar 
dMimados a ainnemat^o escoiar

(PNAE) da acordo com ■ L® 11 947/2019 e Rosdupfiei/CD/FNDE W 2&2013 E 04/2015

me-o de recur*) do Programa Naacral oe AJmenlatAo Escoiar

OBJETO Cnamaaa puolica para ^*(30 de gdnoros aMnaniicos onundos da AgncJiura Famlar 
dostmaaos a MHWfllacftO

(PNAE) de acordo com a Le 11 947/2019 e ResokjplcvCO.FNOE N* 26/2013 E 04/2015.

Face o contldo no» pareceres oaradoi pela Procuradorio Tdcnica. /urldlea, Secrdarla da Fucnda. c 
oat informa(Oes da Comiijio Permanenle de UcIlacSo para contrata{Jo de emp-eia 

aquisi(*o de gAneros alimemlnos onundos da AgrlcuUura Familiar.

por maw de rocurso do Programa Naoonai de AhnwnU(3o Escdar VALOR: 102.290.00 (canto • dots mil duzantos • novanU raMt).

dotacAo orcamentAria:
M.M3.12.JM.OMU.OM.J.1.90.3J.OO.OO. • 1000 • MATERIAL. BEM OU SERVIQO PARA 
OISTRIBUigAO GRATIIT

OS.OOJ.I2.3M.OMU.OM.3.3.M.32.M.M. • 111 • MATERIAL. BEK OU SERVigO PARA OISTRIBUigAO 
GRATUIT

VALOR 1C2.290.00 (canto o dolt mil duiontot e novtnta reals). fUtifico a Declara(Jo de Ineiigibrlldade de UcitacJo N» 11/2011 no valor de R$ 102.290,00 (cento e 
melo da empreia: COOACEPA - COOPCRAT1VA 

PARANA Inscrlta no CNPJ/MF n*. 12.099.759/0001-52 
ctlabeleclda na RUA CARINA AGUIAR, 18*5. PARQUE iAO BASlllO. CIP: 85.200-000.

mil duientoi e novenla mil real*).

DOTAC-io ORCAMENTARIA:

06.0(33.0.306.0603.2.034.3.3.90.3?.00.00.

OISTRIBUigAO GRATUIT 
06.003.3 2 306.0603.2.034.3.3.90.31.00 00. - 111 - MATERIAL. BEM OU SERVigO PARA OISTRIBUigAO 
GRATUIT

AGROINDUSTRIAL DO CENTRO

1000 - MATERIAL, BEM OU SERV1CO PARA

13/2011 no valor de RS 102.290,00 (cento e 
i da empresa COOPERATTVA

Ratihco a Oeclara(lo de inewglbtUdade da Uolaclo 
vtnte mil duzantos a novtnta mil raali), por 
AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERACAO SOUDARIA DE PITANGA, Imcrlta CNPJ/MF n*. 

JOAO GONCALVES PADILHA. 581. CENTRO ■ CEP:
V1G6NCIA 2^09/2019 
DATA DA ASSINATURA 2SX8/201B 
MODALIDADE ln•*lglbllidade.n• 13/2018 
FORO COMARCA OE PITANGA - PARANA

09.485.916/0001-53. eitabeleckU na 
*5200000 - CENTRO.

VlGfNClA 79/0R7019 
DATA DA ASSINATURA 29‘0iy20'8 
MOOAUOAOfc Ineiigibilldaaa n* 11/20IB 
TORO COMARCA DE PITANGA - PARANA

Fundamentado no Arugo 25, mciso I. da Lei Federal o.* 8.666/93 e »uai alieracOes.

PubiiQue-ie na lo'ma do a't 26, da lei merxionada

Pllanga. 25 de agoilo de 2018

Dr. Malcoi G. Ca‘
Praia

llegari Rodrlguea
'ailo Municipal

Barbosa

MUNICfPIO DE

CISGAPm P A L Ml TA L
GESTAO 2017/2020 CON'SORCIO INTEKWUNICIPAI. Dli saOdb 

CUARAPOAVA - PINTlAO -TURVOAVISO DE PR0RR0GA?A0 
T0MADA DE PRE?0S N.‘14/2018

0 Municipio oe Guarapuava, Eslado do Paraoj, airaves do Depanamenio de 
Licilagijes e Conlralos, devidamenie aulodzado. lorna pCblica a PRORROGAQAO DA 
DATA DE ABERTURA DA T0MADA DE PRE?0S N‘ 14/2018, que lem por objeto 
TONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZACA PARA instalaqAo, 
manuten?Ao corretiva e preventiva de arcondicionado e 
TUBULAQOES DE AR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.' pelo molivo de eno 
na dala prelendida para o certame.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTA(A0 E PR0P0STAS: Dia 15 de oulubro de 
2018, ate as OOhOOmln, no Protocdo Geral da Prefeilura Municipal de Guarapuava -

CNPJ-75.680.025/0001-a2
1

ATAN* 06/2018
PORTARIA N* 444/2018

ASSEMBLED 00 CONSELHO FISCAL 00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 
GUARAPUAVA • PINHAO - TUBVO - CISGAP.

Aos dciolto dlas do mis de Selembro do ano de dols mil e dezolto, na sala dc 
rauniOes do CISGAP, sedlado 8 Rua Presldentc Getullo Vargas, n*. 1S73, Centro, 

conselheiros fiscals do CISGAP, Srs. Jeronimo Gadcns do 
Rosirlo e Bcraldo do Amaral; bem como o Sr Celso Goes, novo Secretirio de 
Saiide do Municipio de Guarapuava; c Dlretor Administrative do CISGAP. Si 
Jefcrson lachowskl; a Dlretora Ticnlca do CISGAP, Sra Ana Karin* da Costa 
Malucelli; a contadora do CISGAP, Sra. Danlelc da Rocha, a controladora interna do 
CISGAP. Sra Andressa LechaVoskl; e a advogada do CISGAP. Sra Sheila Carmlnattl 
do Amaral, estiveram reuntdos para dlscutir e dellberar a respelto da seguinte 
pauta: Apresenta(3o dos resultados do 2ff quadrlmestre do exercldo de 2018; 
Alteracio da composi(3o dos membros do Consclho fiscal e Assuntos Gerais. 
Verifkada a e (I Stine la de qudrum necessirlo. dcu-se Inkio k abertura da presentc 
asscmblela, sendo que o Sr Jelerson lachowskl dcu as boas-vlndas a lodos, e, 
atcndlmcmo a ordem do dia. passou a palavra k contadora Danlcle. que passou a 
informar que o saldo do orcamento do CISGAP atualmente se encontra com RS 
41.000,00 dc difklt. o que se deve h abertura de cridltos por tendfinda de exccsso 
ate o final do ano de 2018, o que ainda n8o se concretlzou, mas csti prevtsto para 
ocorrcr Tambem cxplanou sobre os saldoi das contas do CISGAP ati o prasenle 
momento, Informando que serSo abertos novos cr6ditos suplcmentares ate o final 

do superivit financeiro dc 2017 de RS l.SOO.OOO.OO. A Sra.

SUMULA: Dosrgna servidor para
roproBontar o Municipio junto ao Mmistirlo 
dos Diroitos Humanos - MDH

Guarapuava-PR,

Art. • O Praloito Municipal Sr. VALDENEI OE SOUZA, portador do Rg.

G.446.615-1/SSP/PR o CPF 795.770.409-34, residents s domciliado 
novombro. 538. centre no

XVPR.
do poder quo Ino confere a logialacflo vigonto DESIGNA o 

Sr. V.dal Camilo Oliveira, brasileiro. casado. portador do Rg. 7.562.280-5/SSP/PR o CPF 
006.521 779-99. ocupanto do Cargo de Assessor de Planejamenlo o qual assumlrft o cargo 
do Ropmsontante Legal da Proleiluro Municipal do Palm.tal (unto no Mmisldno dos Diraitos 
Humanos - MDH.

DATA DE ABERTURA DA LICITA?A0: Dia 15 de outubro de 2018, as 09h30min. 
AQUISICAO DO EDITAL E INF0RMAQ0ES: 0 Edilal e seus anexos poderao ser
oblidos oelo sile <www.guarapuava.pr.gov br> no link 'ediiais de licilagbes'. 

Guarapuava, 25 de selembro de 2018
PUBUQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gereme de Ucitagoes e Coniraics

DIEGO VOLFF
Presidente da Comissao de Licitagdes

Art. 3» • Rnvogauas dispoBigdos rjm conuar.o osia Poriana ontra

dala

PUBLIQUE-SE

Gabineie do Preloito Municipal Palmitai aos 26 de Selombro de 2018

do ano ullliranc

3- i ^VALOENEI OE SOUZA 
Pro>e<to Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAI - PR

CISGAP CISGAP PREGAO PRESENCIAL N. 96/2017 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N. Procaaao 10177/2017 

EXTRATO DO 1* TERMO AOITIVO DE Valor CONTRATO ADMINISTRATIVO N.1/2017
CONSORCIO INTERMUNICIPAJ- DB SAtJDll 

(UJARAIMIAVA PlNHAO -TURVO
CONW>UCIO INTKRMUN1CIPAL DH SaCJUH 

GUARAPUAVA - PINHAO -TURVO
2 3

And'ossj Lechakoski tornou a pjluvra c mformou que o CISGAP permanece cm au 
pagamentos a credores e emiMegados. bem conn*. esW cumprlndo a 

agenda de obrigacOe* do TCEPR t a obrlgatorledade de publiddadt de scus atos 
ofician no portal da transparenew cm sitio detrdnico do CISGAP. Ato condnuo.

a partit de 1909.2018 serflo iniciados pregOes 
rifRiitru du pre(ov para compra de mattnan quv eitio laltando hO)C Em seguida. 
Id enirrgur um.i via do rclatdflo de produclo do 2® quadnmestre do ano dr 2018 

C>SGAP am rnmi-lneiros 0 Sr lefcrson. por flm, mformou que a st?h?c3a 
rnmpetitlva 01 2016 lot p'orrogaca tm sua valldadr pm mats dm* anns, uma vcz 

a dala or rnct'rjmonio dav atividadt* do consorcio 
irrdu quo vstAo srndo confatadot nOvos *uni»ona»iov lunforntr a nffttssidadr do 
CISGAP * Sm Ana Karma unvvsiTttwiu •.'•piauando qut. cm '*ia(4r, k Atfistencia, o

sibados c depol* das 17 horas, para atender it necessldadcs dos 
mumdpios Ato contfnuo. foi votada polos contalheiros a tubstitin(ao da Sra. 
Renat* Bnto dc Araujo, a qual nio p6de comparecer k atiemblcia, pelo Sr Celso 
Goes.

que fol aprovado por unanimidada. Em seguida o Sr. Jefcrson lachowskl colocou a 
palavra a dUposIgao. n8o havtndo novas manlfestacftes, deu 

Sheila Cjrmmattl do Amaral que secrctarlei a 
e arharta conformc, fol a\slnada po» toOtUi

e*amu>
ACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
RECUPERAQAO DE BUE1ROS E UMPEZA URBANA PARA SUPRIR AS

OBJE
MAO

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO OE 
PALMfTAL • PR. DURANTE O ANO DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL- PR, pessoa jurtolca de direito pubico, Inscnlo 
CNPJ/MF sob o n® 75.680.025/0001-82. com sede adm.nntraUva na Rua Mo«8s Lupron n* 1001. 
Cenlro. Estado do Paranl, nosta ato. reproseniado pdo Preloito Municipal Sennor VALDENEI DE 
SOUZA.

ETO: CONTRAT 
OEOBRA DE,

secretario da saude do municipio dc Guarapuava. o

depmuu a

encerrada a

Jevs3u.Scssao r

CONTRATADO: R MOREIRA MARTINS, pessoa |uriaia de drr*to privado 
Jose Basilio De Oliveira. 498 APT 01 - CEP 85270030 - Bairm. Centro - PR. mscrita 
CNPJ/MF sob n". 27.197.076/0001-05. neste ato representada por sou (sua) roprosontanie Legal. 
Sannor (a) RAFAEL MOREIRA MARTINS, portador do RG n“92242544 e msc/llo no CPF/MF sob 
O n# 055.601 789-77 dencn.nada CONI RAT ADA

enQurogo 8 Ruapresent* ala flue.i

ceneta
> Vlical (JoI - eretldani* oo UciMo do Amaral'1

- Conteltvai'6 litcal do CiSGAP Jeferxun udUaxhi-

Enoil oo CISGAP
Fica iHMivado 25% do valor un.i*no do lions . do Contrato AdmmistraUvo n.001/2017, conforme 
laboin aboixo O prasenle Aditivo fo« rsflkzodo Conforme Pedido da Secratar>a Munopai de 
Adnsmstracdo. Parecar Juridico a descngAo consinnta 
dlspos'(6es da Lei 8.668. de 21 de jiaiho de 1993 e altera^fies poslenores.

miv. \nndo qurCiSGAP comuiia-
epigrafe. 'aspeitando ascontrato\uuarapuavj 'oram onrerraiLtv av filav dr uUirnnola'ingoiogia e urologi2i Or 'Orma 

qua «rrA Inrndo rm uuiras especkalnlaUes com grande nccessid*Oi\ atwlndu para 
OS cnn»c»'c«'n\ mformArern quAn 
jlguma* ckpviialuJadrs \Ao malt flihrety por haver poucos tvoOssionals r'0 A'ca e 
poucj o’eru. u que gera Mai muitJS veiny mat a sAuacio |1 melhorou muilo rm 
'rU(lo ao passado O ^r. lerommo questionou o que yodf ter levado ao aumento 
da olc'la de ptolitsion^it. trndo qur a Sra. Ana Karina Informou quo pode se dever 
i crcdibilidadv com ot pevtudoivs dc u'rvkos qu«* o CISOAP conquatou.

at cumulus icrem fHai 3e cspccialldadcs zerada* & algo Inedito * te devf » 
parerna ram ot pirttadores. alem de todo 0 ctfof(0 dos tolabo'adorvs do CISGAP 
O S' lefenon Informou Oue logo serlo InlCladOS ot services do Outubro

Karin* lnfo4huu que rsti tendo fetto todo o posthrcl. inclusive consultAt e

U-rotor Admlnlll/aKvoOhiu (Go* \
VALOR ATUAL 

DOS (TENS

PERCENTUAL

AD4TIVADO

VALOR DOB (TENS 
ATUAUZADOS

VALOR TOTAL DOS 
INTERS ATUAUZADOi/ r

do CISGAP
metres ncccssioadr* in'ormou

28%

An* Korin* da CotU M*iu*a«l- Dlraiora . da ruxha c on.ado<* do C1SOAP 81 58 284.63 RS 2flt.42a.00RS 58 284.80R$ 225.139,20Ttcnlc* do CISGAP

LachaKotlil- Controladora Intorn* tnc-U Urmlnattl do Am*r*»- A«Ko*»d» do
Palmilal (PR).26/09/20l8.

do CISGAP osgap

VALDENEI DE SOUZA 
Preloito Mumcipal- \!


