
PALMITAL
GESTAO 2017 A 2020

DISPENSA DE LICITACAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 005/2020 DATA: 09/03/2020

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 018/2020

CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LIDA

CNPJ-22.019.291/0001-00

CONTRATO N°:

VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reals)

OBJETO: OBJETO: AQUISIQAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA MEDIQAO DE

COPACTAgAO DE PAVIMENTAgAO ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.



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

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

Polmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

MEMORANDO N°40/2020-PLAN

Palmital, 09 de Margo de 2020.

AO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL 
VALDENEI DE SOUZA 
GABINETE EXECUTIVO 
Nesta

Assunto: Solicitagao de Aquisigao de Equipamento para Setor de Engenharia e Obras.

O Departamento de Obras e Urbanismo vem atraves do presente, 
solicitar a aquisigao do Equipamento VIGA DE BENKELMAN atraves de dispensa de 
licitagao pelo carater de urgencia do equipamento para que o setor de engenharia 
proceda o dimensionamento de novas pavimentagoes asfalticas de processes em 
andamento junto aos programas do DER/PR. e do Finisa/CEF.

Sendo para o memento aproveitamos a oportunidade para renovar
consideragoes

Atenciosamente

cy^X).
,K,irv,r,M rr. r AI f.an-A, JOAO MARIA DE ANDRADEPREFEITURA MUNICIPAL DE RUMITAL M u .Secretano de Obras e Urbanismo

Protocolo N°.... „Q.. .....

Em...O.S .....



Proposta 1423-Rev1 / 2020

Pa vimetrica Data 05/03/2020

Contato Adriano Gongalves

Fone 11 92001-6431Rua Ministro Macedo Couio, 53 - Mooca - SSo Paulo/SP - CEP: 03177-030 - Fone (11) 2305-4458

!■■■ DADOS DO CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE PALMITAL
I.E.:CNPJ/CPF: 75.680.025/0001-82

Rua Moises Lupion Bairro: CentroEnderego:

Cidade: PalmitaiCEP: 85.270-000
UF: PR42 99917-8454Fone:

Sr. Antonio Ferrazlicitapalmital@gmail.com Contato:E-mail:

Prezados Srs., vimos por meio desta apresentar nossos produtos, conforme abaixo:
>r Total Prazo de

Entrega 
dias uteis

Und UnMrioDescrlgao Quant.Item Cddigo
(R$)(R$)

Viga Benkelman 2:1 em aluminio, com ExtensSmetro Digital com
curso de 12,5mm, sensivel a 0,01mm. Acompanha vibrador, 
Certificado de Calibra?3o Rastre^vel a RBC e Case para 
transporte (27x27x235cm). Peso 28kg. Conforme normas 
tecnicas DNER-ME 024/94, DNIT 133/2010-ME e DNER-PRO

4.800,00 31 und 4.800,00VBD1

175.
Total Gera! R$ 4.800,00

CONDIQOES GERAIS: PROPOSTA 1423_Rev1/2020
- Razao Social: PavimGtrica Equipamentos para Ensaios Ltda. - EPP/ CNPJ: 22.019.291/0001-00 

E-mail: pavimetrica@pavimetrica.  com.br
- Validade desta proposta: 10 dias;
- Somente serSo aceitos e considerados Pedidos de compra por escrito, via e-mail;
- Frete FOB: retira na Pavim6trica, em SSo Paulo / SP.
- No caso de frete FOB: Para que n§o acorra atrasos nos prazos de entrega, favor indicar a empresa de transporte com 

fone e contato e enderegos de entrega e faturamento, devidamente identificados.

- Condi9§o de pagamento: A vista - Via depbsito em conta, ap6s conferencia na entrega do produto;
- Dados Banceirios: Banco Itau, Ag§ncia 0375, Conta Corrente 06002-7;
- Favor observar o prazo de entrega indicado para cada item da proposta acima. Enviado por: Adriano

mailto:licitapalmital@gmail.com


MUNICfPIO DE

PALM UAL
GESTAO 2017/2020 

CNPJ-75.680.025/0001-82

Palmital (PR), 06 de Margo de 2020.Memorando n° 016/2020-GAB

Protocolo- 302/2020

Interessado' Secretaria de Obras e Urbanismo 

Assunto: Autorizagao de Licitagao

Nos termos do Memorando, encaminhado pelo Planejamento Municipal acima 
descrita no oficio sob n° 040/2020, requisitando seja autorizado para licitagao, ” DEFIRO o 

pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de 

Licitagoes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes 

setores:

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

disponiveis para a realizagao do aditivoJ

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 ao Setor de Licitagdes de Contratos, para a 

elaboragao da minuta do aditivo do contrato.

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA 

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



05/03/2020

Consults Quadro de Socios e Administradores - QSA

CNPJ:
NOME EMPRESARIAL: 
CAPITAL SOCIAL:

22.019.291/0001-00
PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LIDA 
R$18.000,00 (Dezoito mil reals)

0 Quadro de Socios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastre Nacional da Pessoa Jurfdica (CNPJ) e o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: 
Qualificagao:

ANDRESSA MARQUES GONCALVES 
49-S6cio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: 
QualificaQao:

MARCELO DOS SANTOS SILVA 
49-S6cio-Administrador

Para informagoes relatives a participagao no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dla 05/03/2020 ds 17:09 (data e hora de Brasilia).

1/1



05/03/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
22.019.291/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/03/2015

NOME EMPRESARIAL
PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PAVIMETRICA

PORTE
EPP

cOdigo e descricao da atividade econOmica principal
28.69-1-00 - Fabricacao de mdquinas e equipamentos para uso industrial especlfico n3o especificados anteriormente, 
pegas e acessdrios

c6digo e descriqao das atividades econCmicas secundArias
26.51-5-00 - Fabricagao de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
71.20- 1-00 - Testes e analises tecnicas
25.99- 3-99 - Fabricagao de outros produtos de metal nao especificados anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industrials nao especificados anteriormente, sem 
operador
77.32-2-01 - Aluguel de rndquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
47.44- 0-02 - Comercio varejista de madeira e artefatos
33.21- 0-00 - Instalagao de maquinas e equipamentos industriais
47.44- 0-01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
32.99- 0-99 - Fabricagao de produtos diversos nao especificados anteriormente

c6digo e descriqao da natureza jurIdica
206-2 - Sociedade Empresciria Limitada

NUMEROLOGRADOURO
R MINISTRO MACEDO COUTO

COMPLEMENTO
53 ********

MUNICiPIO
SAG PAULO

CEP BAIRRO/DISTRITO
QUARTA PARADA03.177-030

ENDERECO ELETRONICO
pavimetrica@gmail.com

TELEFONE
(11) 2305-4458

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
10/03/2015

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/03/2020 as 17:09:21 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

1/1
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1A SIGMA
AssessoriaeContaHHdadeltda.

PAVIM^TRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA. 
3* Alteragao e Consolidagao do Contrato Social 

CNPJ 22.019.291 /0001 -00 
NIRE 3523067817-2

ANDRESSA MARQUES GONQALVES, brasileira, natural de Sao Paulo/SP, nascida em 21.09.1973, casada sob o 
Regime de Comunhao Parcial de Bens, empres&ria, portadora da c6duia de identidade RG n819.710.275-X-SSP/SP 
e CPF/MF n8 253.396.658-44, residente e domiciliada na Rua Mestre Valentim, n° 86 - Quarta Parada - Sao 
Paulo/SP - CEP 03177-050;
KARINA DE OLIVEIRA SOUSA, brasileira, natural de Sao Paulo/SP, nascida em 27.10.1978, casada sob o Regime 
de Comunhao Parcial de Bens, empresdria, portadora da cddula de identidade RG n° 28.096.532 - SSP/SP e 
CPF/MF n° 261.412.858-99, residente e domiciliada na Rua Capitao Jose Leite, n° 326 - Casa 6 - Vila Matilde - 
Sao Paulo/SP - CEP 03510-010,

Onicas sdcias da empresa denominada PAVIM^TRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA., estabelecida na 
na Rua Ministro Macedo Couto, n° 53 - Quarta Parada - Sao Paulo/SP - CEP 03177-030, com seu Contrato Social 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo - JUCESP, sob n8 3523067817-2, em 31.07.2017.

MARCELO DOS SANTOS SILVA, brasileira, natural de Sao Paulo/SP, nascido em 19.03.1977, casado sob o 
regime de comunhao parcial de bens, empresario, portadora da cddula de identidade RG n8 28.031.014-6-SSP/SP e 
CPF/MF n8 260.650.208-69, residente e domiciliada na Rua Capitao Jos6 Leite, n8 326 - Casa 6 - Vila Matilde - Sao 
Paulo/SP - CEP 03510-010, RESOLVEM, nesta e melhor forma de direito, ALTERAR e CONSOUDAR o seu 
Contrato Social, nas seguintes condigoes e clciusulas:

Unica

Neste ato, a sbcia KARINA DE OLIVEIRA SOUSA, cede e transfers, por venda, a totalidade de suas 9.000 (nove 
mil) quotas sociais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reals), da seguinte forma:

• 9.000 (nove mil) quotas sociais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reals) ao socio ora admitido na sociedade
MARCELO DOS SANTOS SILVA.

A sbcia retirante, a sbcia remanescente e o sbcio ora admitido, dao entre si e & sociedade plena, rasa e geral 
quitagao, para nada mais reclamarem, nesta data ou em data futura.

Em consequencia da alteragao acima mencionada, alteram-se as Clausulas 5a e 8s do Contrato Social Consolidado, 
conforms segue:

Clausula 5® - O capital social b representado por 18.000 (dezoito mil) quotas sociais, no valor nominal de R$1,00 
(urn real) cada uma, em moeda corrente nacional, no montante de R$18.000,00 (dezoito mil reals), totalmente 
subscrito e integralizado, e assim distribuido aos sbcios:

• ANDRESSA MARQUES GONQALVES: 9.000 (nove mil) quotas sociais, no valor de R$9.000,00 (nove mil 
reals);

• MARCELO DOS SANTOS SILVA: 9.000 (nove mil) quotas sociais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Clausula 8a - A sociedade serb administrada pelos sbcios ANDRESSA MARQUES GONQALVES e MARCELO 
DOS SANTOS SILVA, que assinarao isoladamente em todos os atos, exceto naqueles em que impliquem na 
alienagao de bens da sociedade, quando deverao ser assinados por todos os sbcios, conforme artigos 997, VI e 
1.064 do Cbdigo Civil (Lei n8 10.406/2002).

Paragrafo primeiro - A sociedade poderb constituir procurador(es) com mandato e prazo definidos. 
Paragrafo segundo - E vedado o uso da denominagao social em fiangas, avals, ou quaisquer outros tipos 
de negbcios de mero favor.

Fone/Fax: 2592-8632
e-mait sigmactt)@tefra.coin.br

CNPJ 86.957.339/0001-04 / CRC 2SP017806/04Rua llaqueri, 179 - Alto da Mooca 
S3o Paulo-SP-CEP 03176-000



2SIGMA
Assessor eGmtiUfcfede Ltd?.

Para maior facilidade de leitura e interpreta9ao, os sdcios CONSOLIDAM seu Contrato Social, dando nova redagao 
clciusulas:

PAVIM^TRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA. 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPITULO I - DENOMINAQAOj SEDE, DURA^AO

Cldusula 1® - A sociedade ©mpresAria limitada e estabelecida sob a denominagao social de PAVIMETRICA 
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA., conforme disposto no artigo 983 do Cbdigo Civil (Lei n810.406/2002).

Cl&usula 2* - A sociedade tern sede e foro na Rua Ministro Macedo Couto, n° 53 - Quarta Parada - Sao Paulo/SP 
-CEP 03177-030.

Pardgrafo tinico - Observadas as disposigoes da legislagao aplic^vel, a sociedade poderA abrir filiais, 
sucursais, ag§ncias e escritdrios em qualquer parte do territdrio nacional, a crit§rio dos sdcios.

Clausula 3® — O prazo de duragao da sociedade d por tempo indeterminado, e seu inicio de atividades em 
03.07.2017, conforme determina o artigo 997, II, do Cddigo Civil (Lei n210.406/2002).

CAPITULO II - OBJETIVO SOCIAL

Clausula 4“ - O objetivo social d:

1) Industrializagao de :

a) Industrializagao por conta de terceiros de mdquinas e equipamentos para uso industrial, 
inclusive pegas e acessdrios;
b) Industrializagao por conta de terceiros de outros produtos de metal nao especfficados 
anterigrmente;
c) Industrializagao por conta de terceiros de produtos diversos, nao especfficados anteriormente.

2) Comdrcio de:
a) Comercio varejista de madeiras e artefatos;
b) Comercio varejista de ferragens e ferramentas.

3) Prestagao de servigos de:

a) Ensaios (testes) e andlises tecnicas;
b) Aluguel de outras mAquinas e equipamentos comerciais e industrials nao especiffcados 
anteriormente sem operador;
c) Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes;
d) Instalagao de m&quinas e equipamentos industrials de equipamentos de comunicagao visual.

CAPfTULO III - CAPITAL SOCIAL

Cl&usula 5s - O capital social 6 representado por 18.000 (dezoito mil) quotas socials, no valor nominal de R$1,00 
(urn real) cada uma, no total de R$18.000,00 (dezoito mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em 
dinheiro, moeda corrente do pafs, e assim distribufdo aos sbcios:

• ANDRESSA MARQUES GONQALVES, 9.000 (nove mil) quotas sociais, no valor de R$9.000,00 (nove mil 
reais);

• MARCELO DOS SANTOS SILVA, 9.000 (nove mil) quotas sociais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Fone/Fax: 2592-8632
e-mart sigmactb@terra.com.br

CNPJ 86.957.339/0001-04 / CRC 2SP017806/0-4Rua Itaqueri, 179 - Alto da Mooca 
S5o Paulo-SP-CEP 03178-000

mailto:sigmactb@terra.com.br


3fl SIGMA
Assessoria e ContsbiWade Uda.

Clausula 69 - A responsabilidade de cada sdcio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralizagao do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 do Cddigo Civil (Lei ne 
10.406/2002).

Cldusuia 7® - As quotas socials sao indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sdcio, a quern fica assegurado, em igualdade de condipoes e prepo, direito de preferencia 
para sua aquisipao, se postas k venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragao contratual pertinente.

CAPfTULO IV - ADMINISTRAQAO E REPRESENTAQAO DA SOCIEDADE

Clausula 8® - A sociedade sera administrada pelos socios ANDRESSA MARQUES GONQALVES e MARCELO 
DOS SANTOS SILVA, que assinarao isoladamente em todos os atos, exceto naqueles em que impliquem na 
alienapao de bens da sociedade, quando deverao ser assinados por todos os sbcios, conforme artigos 997, VI e 
1.064 do C6digo Civil (Lei ne 10.406/2002).

Paragrafo primeiro - A sociedade poderA constituir procurador(es) com mandate e prazo definidos. 
Paragrafo segundo - £ vedado o uso da denominapao social em fianpas, avais, ou quaisquer outros tipos 
de negocios de mere favor.

Cldusula 9® - As deliberapoes serao tomadas em reuniao de quotistas e seguirao, preferencialmente, as regras 
dispostas nos paragrafos 29 e 38 do artigo 1.072 do Cbdigo Civil (Lei n8 10.406/2002).

Clausula 10® - Os sbeios administradores terao direito a uma retirada mensal, A titulo de "pro-labore”, que serA 
fixada mensalmente, de comum acordo entre os sbeios e conforme a legislapao do Imposto de Renda, e levada a 
conta “despesas gerais” da sociedade.

CAPfTULO V - EXERClCIO SOCIAL

Clausula 11® - O exerefeio social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, sendo prestadas 
contas justificadas, procedendo a elaborapao do inventbrio, do balanpo patrimonial e do balanpo de resultado 
economico, nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, conforme a Legislapao Federal, dentro do 
estabelecido no artigo 1.065 do Cbdigo Civil (Lei nfi 10.406/2002).

Paragrafo unico - Fica deliberado entre os socios que a distribuipao do lucro sera feita mensalmente ou 
periodicamente, no transcorrer de cada exercicio, na proporpao de suas quotas sociais, ou de comum 
acordp, ou em caso de prejufzo, suportado pelos mesmos na proporpao do capital possufdo.

CAPfTULO VI - DISPOSIQSES GERAIS

Clausula 12* - Em caso de falecimento, impedimenta definitive judicialmente declarado, ou retirada de urn dos 
sbeios, a sociedade nao se dissolve, prosseguindo com o sbcio remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos 
que este resolva Iiq0id^-la, podendo ingressar na sociedade herdeiros, sucessores ou terceiros estranhos a 
sociedade, mediante alterapao do Contrato Social, conforme artigo 1.028 do Cbdigo Civil (Lei n8 10.406/2002). 

Paragrafo primeiro - O sbcio remanescente sempre terb preferencia na aquisipao das quotas sociais. 
Paragrafo segundo - Os erbditos ou dbbitos do sbcio falecido, impedido definitivamente ou retirante, serao 
levantados em Balanpo Patrimonial, nos 30 (trinta) dias que se seguirem ao evento, e pagos ou recebidos 
em 12 (doze) parcelas mensais, sucessivas e iguais, com juros de lei, vencendo-se a primeira 30 (trinta) 
dias apbs sua apurapao, corrigido pelo maior (ndice vigente b bpoca, no pals, estabelecido pelo Governo, 
conforme artigos 1.031 e 1.032 do Cbdigo Civil (Lei n810.406/2002).

Clbusula 13® - A sociedade se dissolve, na ocorrencia de quaisquer das hipbteses previstas nos artigos 1.033 e 
A .034 do Cbdigo Civil (Lei n8 10.406/2002).

Fone/Fax: 2592-8632
e-mait. sigmactb@terra.com.br

CNPJ 86.957.339/0001-04 / CRC 2SP017806/04Rua Itaqueri, 179 - Alto da Mooca 
S8o Paulo - SP - CEP 03178-000

mailto:sigmactb@terra.com.br
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Clausula 14*- A sociedade poderS se transformar em outro tipo societario, desde qua nao haja impedimento legal.

ClAusula 15* - Todos os casos omissos neste contrato social consolidado, serao regulados pelo Cddigo Civil 
Brasileiro, Lei n8 10.406/2002, ficando eleito o Foro da Comarca da cidade de Sao Paulo para dirimir quaisquer 
diividas com relagao ao presente contrato social, com exclusao de qualquer outro, por mats privilegiado que seja.

Cldusula 16* - Os sdcios ANDRESSA MARQUES GONQALVES e MARCELO DOS SANTOS SILVA,
qualificados, declaram, sob as penas da lei, que nao estao impedidos de exercer a administragao da sociedade, nem 
por decorr§ncia de lei especial, nem em virtude de condenagao nas hipdteses mencionadas no artigo 1.011, 
parAgrafo 1° do Cddigo Civil (Lei n8 10.406/2002).

E, por estarem assim justos e contratados, redigiram este instrumento de Alteragao e Consolidagao do Contrato 
Social, em trSs vias de igual teor e forma, que assinamcam duas testemunhas, na forma da lei.SSSSao Paulo, 09 de Outubro de 2018.

%V)
CELO DOS SANTOS SILVANDRESSA MARQUES GONSALVES

0-
INA DE O A SOUSA

Testemunhas:

/
(Sosw* C&sCCAjA dA.
CAMILA CACERES DE CASTROWl IASI :NTO DE CASTRO

RGn8 20.511.1 VSP

A ITENTICMfel,
SECflETARIA OE OtSENVOl-VIMENTO

ecONdMico, ciSncia.
TECNOLOOIA E INOVAgiO \Jj 

JUC^P^ A

i Pessoas Naturals do SB." Sub. Vila Matllde ■ Capital • S
Oflcleti Bel. Amllton Navarro 

__k) n.0 104/106 - Fono: 2651-9959 / Fax: 2651-7318

lhanw" as firsts " de: (1) ItMlO DOS SaHi 03
A D£ OLIVEIRA SOUSA, em documenfo com valor1

late; ^
EnXesteeunho-

Uire AviaII >1 Ois lAt^97/18-6rembro de 2018. 
da verdade. — 31

JORAML HiNGUli 
(8td:2)Total

nVEIRS - tscreverite SupsHtutoI
Fone/Fax 2592-8632

e-mait. sigmactb@tefTa.com.br
Rua Itaqueri, 179 - A
S3o Paulo-SP-CEP

CNPJ 86.957.339/0001-04/ CRC 2SP017806/04ia Mooca
78-000

I.

mailto:sigmactb@tefTa.com.br


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de Sao Paulo

D6bitos Tributarios Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CNPJ / IE: 22.019.291/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao 
Paulo de apurar debitos de responsabilidade da pessoa jundica acima 
identificada, e certificado que nao constam debitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrigao na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

20030081141-01Certidao n°

09/03/2020 10:17:43Data e hora da emissao

6 (seis) meses, contados da data de sua expedigao.Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidar£ este documento.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1

http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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05/03/2020 \

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 UNlAO

Nome: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTD A 
CNPJ: 22.019.291/0001-00

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 tribut^rios 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 v&lida 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 £ situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alfneas '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 3s 16:55:20 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 14/06/2020.
Codigo de controle da certidao: 013C.53D0.20AD.96EB 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1

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


Consulta Regularidade do Empregador05/03/2020

Voltar Imprimir

CAI\A
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrigao: 22.019.291/0001-00
Razao SOCial^NDRESSA MARQUES DE OLIVEIRA 25339665844
Endereco: RUA rua ministro macedo couto 53 53 / quarta parada / sag

PAULO/SP/ 03177-030

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 Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade: 16/02/2020 a 16/03/2020

Certificagao Numero: 2020021603081433750980

Informagao obtida em 05/03/2020 17:17:24

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

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf


Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 22.019.291/0001-00

Certidao n°: 5959933/2020 
Expedigao: 05/03/2020, as 17:32:06
Validade: 31/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-Se que PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

22.019.291/0001-00, 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 do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

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


SIGMA

DECLARAQAO

Declaramos para os devidos fins, e a quern possa interessar, que 

a empresa PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS 

LTDA., CNPJ 22.019.291/0001-00 Inscrigao Estadual 
144.357.410.113 e Inscrigao Municipal 5.201.662-5, com sede 

na Rua Ministro Macedo Couto, n° 53 - Quarta Parada - SSo 

Paulo/SP - CEP 03177-030, encontra-se regular perante aos 

6rg§os das AdministragSes POblicas Federal, Previdencteria, 

Trabalhista, Estadual e Municipal e que por razoes de falhas de
sistemas deixa de apresentar as Certidoes Negativas de Debitos 

Estaduais e Municipals, apresentando-as oportunamente, assim 

que as falhas forem regularizadas.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Sao Paulo, 6 de Margo de 2020.

Welinton Na^cimento de Castro 

CRC/SP-1 SP-273.670/O-6

Rua Itaqueri, 179 - AHo da Mooca 
Sfio Paulo-SP-CEP 03178-000

CNPJ 88.957.339/0001-04 / CRC 2SP017806/0-4 Fone/Fax 2592-8832 
9-mail: 8igmadb@t0rra.com.br

mailto:8igmadb@t0rra.com.br


Municipio de Palmital
Solicitagao 46/2020 

Termo de Referenda

P6gina:1Equipiano

Solicitagao
Nurrero Quantidade de HensN° solicitanle Erritidoem

09/03/2020
77po

1146 Aquisigao de Material
Processo Gerado

Nurmro

Solicitante.
Cddgo
513-4 JOAO MARIA DE ANDRADE

Norm

0/2020
Local'
Cddigo Norm

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

MEDIANTE NOTA FISCAL

6rgao
Nom

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO
Entrega.

Prazo

□as
Local

palmhal-paranA
DescrigSo:
aquisiqAo de uma viga de benkelman para medicacAo de compactacAo de pavimentaqAo asfAtica
CERTIFICADA CONFORME NORMATIVAS TfiCNICAS DNER, DENIT

ficativa:
A AQUISigAO DO EQUIPAMENTO TRARA MAIOR CONFIABILIDADE NAS MEDICOES DE COMPACTACAO DE PAVIMENTACAO
asfAltica.
Lote

001 Lote 001
Unidade Quantidade

1,00
Unitario

4.800,00

Valor
4.800,00

C6digo Nome
023285 VIGA DE BENKELMAN

VIGA DE BENKELMAN 2:1, EM ALUMINIO COM EXTENSOMETRO DIGITAL COM CURSO DE 
12,5 MM, SENSIVEL A 1.01MM, ACOMPANHADA DE VIBRADOR, CERTIFICADO DE 
CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E CASE PARA TRANSPORTE (27X27X235CM), PESO 
28KG, CONFORME NORMAS DNER-ME 024/94, DNIT 133/2010-ME E DNER-PRO 175.

UND

4.800,00TOTAL

TOTAL GERAL 4.800,00

JOAO MARIA DE ANDRADE 
Responsavd Secretaria de Obras e Urtanismo

09/03/2020 08:37:24Emitidopcr: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na versSo: 5524 i



Municipio de Palmital 
Solicitagao 46/2020 

Termo de Referenda

PaginalEqinplaxi

Solicitagao
Ntirrero QuartidadedeitensTipo N° solicitarie Enitido em

09/03/2020 11Aquisigao de Material46
Processo Gerado

Niirrero

Solicitante________________________________________________
Cddgo None
513-4 JOAO MARIA DE ANDRADE
Local-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cddigo None

Gabinete do Secretcirio de Obras e Urbanismo

0/2020

32
Pagamento---------------------------
Forne
MEDIANTE NOTA FISCAL

6rgao
None

10 SECRETARY MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO
Entrega.

Prazo
Dias

Local

palmttal-paranA
DescrigSo:
AQUISIQftO DE UMA VIGA DE BENKELMAN PARA MEDICACAO DE COMPACTACAO DE PAVIMENTAgAO ASFATICA 
CERTIFICADA CONFORME NORMATIVAS TUNICAS DNER, DENIT
v. icaf/Va:
A aquisiqAo do equipamento trara maior CONFIABILIDADE NAS mediqOes de compactaoAo de pavimentaoAo 
asfAltica.
Lote

001 Lote 001
Unitario
4.800,00

Valor

4.800,00

Unidade Quantidade
1,00

Cddigo Nome
023285 VIGA DE BENKELMAN

VIGA DE BENKELMAN 2:1, EM ALUMINIO COM EXTENSfiMETRO DIGITAL COM CURSO DE 
12,5 MM, SENSiVEL A 1,01MM, ACOMPANHADA DE VIBRADOR, CERTIFICADO DE 
CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E CASE PARA TRANSPORTE (27X27X2350M), PESO 
28KG, CONFORME NORMAS DNER-ME 024/94, DNIT 133/2010-ME E DNER-PRO 175.

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / URBANISMO 
002 Departamento de Obras

04.122.0401-2106 Atividades do Departamento de Obras 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

00000 Recursos Ordindrios (Livres)
Do Exercicio

UND

05040
4.800,001,00

TOTAL 4.800,00

TOTAL GERAL 4.800,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa
4.800,00

4.800,00
10.002.04.122.0401.2106

Cod 05040 Fonte 00000 G.Fonte E

Ul HtQiHJii-

OSH.'OS .' Av>=:' •

09^03/2020 08:37:41Emitidopor: ANTONIO FERRAZ DE LIMANETO, na \ers3o: 5524 i



Mil

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ756a002S«)001-ft2

tiSWiKK;

i GESTAO 2017-2020
-j’’'

PARECER N° 063/201? - LIC 37

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

DISPENSA DE LICITAQAO 005/2020

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA: AQUISIQAO DE VIGA DE
BENKELMAN 
COPACTAQAO 
ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA 
MUNICIAPL DE PALMITAL -PR.-PR.

MEDIQAO DE 
PAVIMENTAQAO

PARA
DE 37

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal 
atraves do Memorando N°016/2020.

Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a existencia 

de previsao de recursos orgamentdrios para as despesas a serem realizadas com o 

objeto a ser adquirido.

E o relatorio.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos e a 

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

dispense da licitagdo nas contratagdes feitas pela Administragdo Publica.

Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagdes permite 

como ressalva a obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves de processes de 

dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que preenchidos os requisites 

previstos na lei.

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitagdo nada mais e 

que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a Administragdo e o 

particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 756SD02SW001-82l GESTAO 2017-2020

For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispense, uma 

vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessarios d licitagdo 

ultrapassardo beneficios que dela poderdo advir".

O mestre Margal Justen Filho versa precisamente sobre os motives que 

levam a dispense da licitagdo:

"a dispense de licitagdo verifica-se em situagoes em 

que, embora vidvel competigdo entre particulares, 

a licitagdo afigura-se inconveniente ao interesse 

publico. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemdo que 

a relagdo custo-beneficio sera desequilibrada. Os 

custos necessaries d licitagdo ultrapassardo 

beneficios que dela poderdo advir."

Para a professora Vera Lucia Machado:

"a dispense e figura que isenta a Administragdo do 

regular procedimento licitatorio, apesar de no 

campo fdtico ser vidvel a competigdo, pela 

exigencia de vdrios particulares que poderiam 

oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. Vera 

Lucia. Temas Polemicos sobre Licitagdes e 

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: Malheiros, 

1995, P. 76.

E de se inferir das transcrigdes acima que a dispense de licitagdo, 

prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de interesse publico, 

como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a realizagdo da licitagdo viria 

tdo-somente a sacrificar o interesse publico, motive pelo qual o legislador 

concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos 

expressamente previstos.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



Hasc'
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR

CNPJ 7S€S002Sl<0001-&2i GESTAO 2017-2020

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

servigos citados e VALOR: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reals), e considera-se, 

o valor e abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93, que dispoe:

Art. 24. E dispensavel a licitagdo: (Vide Lei n° 12.188, de

2.010) Vigencia

I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo 

anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 

servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no 

mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente; (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior 

e para alienagbes, nos casos previstos nesta Lei, desde que ndo se 

refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de 

maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagdo dada 

pela Lei n° 9.648, de 1998)Assim, na esteira do prindpio da 

razoabilidade, devem ser considerados como servigos aqueles que, de 

forma exclusive, pessoal, devam ser prestados ou assinados por 

profissionais engenheiros, analisando-se, em cada caso, a real 

necessidade de a contratada te-los em seus quadros.

Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de contratagdo 

para aquisigdo unica, conforme de infere das informagdes repassadas pela 

Comissdo de Licitagdes, ou seja, ndo se refere d parcela de um mesmo objeto de 

maior vulto, pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular procedimento 

de licitagdo, como determine a premissa legal.

Assim, e em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de 

Licitagdes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e pela 

reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos 

que pratica que sdo ndo apenas condizentes com aqueles verificados no mercado.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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CNPJ 75680025/0001-ft2

GESTAO 2017-2020

como muito abaixo dos concorrentes, e, portanto, vantajosos para a 

Administragdo.

Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela dispense 

de licitagdo no caso concreto em analise, tendo em vista a valor da contratagdo, 

em face ao custo da realizagdo de um certame licitatorio, com fundamento no 

artigo 24, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes d especie.

Palmital-PR, 09 de Margo de 2020.
f

DANILO AMORIM SCHREINER\j

Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESTAO 2017-2020V:
sg*,v

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 018/2020

DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2020

OBJETO: AQUISIQAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA MEDIQAO DE COPACTAgAO DE 
PAVIMENTAQAO ASFATICAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMITAL -PR.

DE VIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA

VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reals).

PRAZO DE VIGENCIA: 365 Dias

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas 

Fiscais.

CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA CNPJ-
22.019.291/0001-00

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

DotagQes
Natureza da despesa Grupo da fonteFonte

de
recurso

Exercfcio Conta da 
despesa

Funcional program£tica
da
despesa

Do Exercfcio4.4.90.52.00.0010.002.0412204012106. 02020 5040

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

Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que 

embasam esse processo.

VAIDBTVJEI DE SOUZA
EFEITCHVIUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 7BGM02Si‘0Oai-a2

GESTAO 2017-2020V w;-]
HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 005/2020 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°018/2020

OBJETO: OBJETO: AQUISIQAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA MEDIQAO DE 
COPACTAQAO DE PAVIMENTAQAO ASFATICAS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.

DE VIAS, PARA SUPRIR AS

Com fundamento nas informagoes constantes no Oflcio da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei 

Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispense de licitaqao 

para a contratapao supra supramencionada, tendo como contratada PAVIMETRICA 

EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA CNPJ-22.019.291/0001-00.

Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de 

publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse 

publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 27/02/2020

/

DENEI DE SOUZA

PI O MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 756M025i‘0001 -1)2

GESTAO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAgAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N° 005/2020

REF: OBJETO: AQUISIQAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA MEDIQAO DE COPACTAQAO 
DE PAVIMENTAQAO ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMITAL -PR. conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 018/2020, Dispensa de 
Licitagao n° 005/2020, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

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

005/2020, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora:

PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA CNPJ-22.019.291/0001-00.

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais.

Palmital-PR, 27 de Margo de 2020.

V^LpENEI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
cnh-j rwaooj 5.0091-82

GESTAO 2017-2020

SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E UCITAgOES 

PROCESSO DISPENSA DE LICITAgAO N° 005/2020 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 18/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2020

Pelo presente instrumento, o Municfpio de PALMITAL-PR, pessoa jurfdica de direito publico, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Mois6s Lupion, 
n° 1001, Centro, Estado do Parang, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, centra, Palmital-PR, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa PAVIMliTRICA 
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA - CNPJ-22.019.291/0001-00, pessoa jurldica de direito 
privado com endere^o & Rua Ministro Macedo Couto, 53 - Bairro: Quarta Parada, CEP: 03.177-030, 
Sao Paulo/SP, neste ato representado pelo Sr. MARCELO DOS SANTOS SILVA, portador do 
CPF/MF sob o n° 260.650.208-69 e RG-31014/SSP/SP, denominada CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do Processo Dispensa de Licitagao n° 005/2020, 
nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes.

clAusula primeira- objeto

O presente Contrato tern por objeto OBJETO: AQUISigAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA 
MEDigAO DE COPACTAgAO DE PAVIMENTAgAO ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 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 estabelecidas na Processo dispensa N° 005/2020 parte integrante deste, independente 
de transcrigao, conforme segue:

HENS
3 do
o/p

VIGA DE BENKELMAN 2:1, EM ALUMlNIO COM 
EXTENS0METRO DIGITAL COM CURSO DE 12,i 
MM, SENSlVEL A 1,01 MM, ACOMPANHADA DE 
VIBRADOR, CERTIFICADO DE CALIBRApAO 
RASTREAVEL A RBC E CASE PARA 
TRANSPORTE (27X27X235CM), PESO 28KG, 
CONFORME NORMAS DNER-ME 024/94, DNIT 
133/2010-ME E DNER-PRO 175.

23285 UND 1,00 4.800,00 4.800,00001

R$ 4.800,00TOTAL

Rua Mois6s Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital^- PR 
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VALOR TOTAL DOS ITEMS: R$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAgAO APLICAVEL E DA VINCULAgAO DO CONTRATO

A legislagao aplicavel a este Ckjntrato 6 a constante da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas aiteragdes 
e demais disposigoes aplicaveis a Licitagao e Contratos Administrativos, bem como as Clausulas 
deste instrumento e, supletivamente, os princfpios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de 
direito privado.

§ 1° - Os casos omissos que se tomarem controvertidos em face das cldusulas do presente 
contrato serao resolvidos segundo os princfpios jurfdicos aplicdveis, por despacho fundamentado 
por assessor jurfdico desta municipalidade.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de Processo dispensa N° 005/2020 e seus Anexos, 
Proposta de Pregos Escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.

§ 3° - Ap6s a assinatura deste Contrato, toda comunicagdo entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA serd feita atraves de correspond§ncia devidamente protocolada.

§ 4° Fica o presente contrato vinculado aos termos do Processo Dispensa N° 005/2020 e 
respectivos anexos, publicados no sitio do Municfpio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Diario 
Oficial do Municfpio, constante do Procedimento Licitatorio N° 018/2020, 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

As partes se declaram sujeitas &s normas previstas & Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes 
posteriores, ao de Processo dispensa N° 018/2020 e &s clausulas expresses neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Par£grafo Onico - Constituem obrigagoes da CONTRATADA, al6m das demais previstas neste 
Contrato:

I - Fomecer o produto no prazo estabelecido e no enderego situado na Rua Maximiliano 
Vicentin, Bairro Centro, n° 125, Cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estado Parand, Fone 
(042) 3657-2219, indicado pela Administragao, acompanhadas de notas para conferdncia, a qual 
ocorrera no ato da entrega e no local de recebimento;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Pali 
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II - Fomecer do produto deste contrato dentro dos elevados padroes de efici§ncia e capacitagao, 
assumlndo inteira responsabllidade pelo mesmo;

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

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

V - Cumprir todas as especificagoes previstas no Edita! de Processo dispense N° 005/2020 que 
deu origem ao presente instrumento.

VI - Obriga-se a CONTRATADA a fomecer a CONTRATANTE, todas as informagdes relativas ao 
fomecimento do objeto;

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

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagoes da CONTRATANTE aldm 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 - Fomecer e colocar d disposigao da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se 
fizerem necessaries & execugdo da contratagdo;

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

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

Fiscalizar a execugao da presente contratagao por um representante da 
CONTRATANTE, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso do fomecimento e de 
tudo dard cidncia a Administragao, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93.

VI - A fiscalizagdo de que trata o subitem acima ndo exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente d CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes

V

/
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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 fomecer o objeto deste 
contrato, dentro dos elevados padroes de eficiSncia, capacitagao e responsabilidade;

VIII - Efetuar o pagamento £ CONTRATADA ap6s o subsequente fomecimento do objeto licitado, 
mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada por quem de direito.

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - O produto dever£ ser de primeira qualidade, e dever£ ser entregue em at6 5(cinco) dias uteis, 
apos a assinatura do termo de contrato de fomecimento e consequente solicitagao da Prefeitura 
Municipal, obedecerem &s normas tecnicas e, serem entregues na sede da licitante, mais 
especificamente 3 comissao de recebimento de mercadorias.

II - O prazo para entrega do produto licitado sera em ate 5(cinco) dias uteis ap6s o recebimento da 
requisigSo encaminhada pelo Departamento competente.

III - O ato de recebimento do produto licitados, n§o importa em sua aceitagSo. A critario da 
Secretaria Municipal de Administragao, o objeto fomecido sera submetido a verificagao. Cabe ao 
fomecedor a devlda corregSo, dentro de 24 (Vinte e Quatro) boras, do material que vler a ser 
recusado por n§o se enquadrar nas especificagOes estipuladas, apresentar defeitos de fabricagao 
ou dano geral, identificado na entrega ou no perlodo de verificagao;

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

V - Os produtos a serem fornecidos devem ser de “la qualidade”, compreendendo-se por esta 
expressao o meihor tipo de cada produto a ser fomecido.

CLAUSULA s£TIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

No desempenho de suas atividades, 6 assegurado ao 6rg§o fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execugao do presente ajuste em todos os termos e condigoes.

§ 1° - A ag§o ou omissio total ou parcial do 6rg3o fiscalizador n§o eximird a CONTRATADA 
da responsabilidade de executar o produto com toda cautela e boa tecnica. ✓ \

/ /
/
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§ 2° - Verificada a ocorrSncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscaliza$ao 
tomar^ as providSncias legais e contratuais cabfveis, inclusive quanto S aplicagSo 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 fiscaliza$5o por parte da CONTRATANTE nao eximir£ ou reduzir£ em nenhuma 
hipdtese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, 
mesmo que nao indicada pela fiscalizapao.

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQ6ES ORQAMENTARIAS

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

Dotagoes
Fonte de recurso Natureza da despesac Conta da despesa Funcional programSticaExercfcio

despesa
44905200005040 10.002.0412204012106 0002020

CLAUSULA NONA - PRESO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato 6 de VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 4.800,00 (QUATRO 
MIL E OITOCENTOS REAIS)

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

III - 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

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
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O contrato tera vigSncia ate 365 dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no 
interesse da Administragao, mediante termo aditivo, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos perfodos.

CLAUSULA DGCIMA-PRIMEIRA - DA FORMA DE REAJUSTE
Nao havete qualquer reajuste nos prepos ate o final do contrato.

clAusula dEcima-segunda- SANgOES administrativas

I -Na hipdtese da licitante adjudicateria n§o entregar os documentos de acordo com o item 
7, ou recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, conforme item 16.1, b, a Pregoeira 
examinate a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitagao, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente, ate a apurag^o 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 
execug§o, fizer declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ptevio da citagao e 
ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a AdministragSo POblica pelo prazo de ate 
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou ate que seja 
proferida a reabilitagao perante a prdpria 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- pen alidades

I - O descumprlmento dos prazos ou das especificagoes exigidas ensejate aplicag§o 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 alnda em 
desacordo com as especificagoes, ate o limite de 15% (quinze por cento).

II - Pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou alnda pela deslstencla da proposta ap6s a fase 
de habilitagao, sem motivo justo decorrente de fato supen/eniente, a administragao podete, 
garantida a ptevia defesa, aplicar a contratada as demais sangdes previstas no art. 87 da lei n° 
8.666/93, conforme o caso a saber:

a) advertSncia;

b) suspensSo do direito de licitar e contratar com a administragao por prazo de 02 (dois) anos;
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c) declaracSo de Inldoneidade para llcltar ou contratar com a administra$ao pabllca, enquanto 
perdurem os motives de punigSo, ou que seja promovida a reabilita^do perante a administragao;

III - A contratante poder^, tamb6m, efetuar a retengao de uma Onica vez de qualquer pagamento 
que for devido, para compensagao das multas aplicadas de uma unica vez ou parceladamente, nos 
pagamentos subsequentes, independentemente de notiflcagSo ou Interpelagio Judicial ou 
extrajudicial.

clAusula d£cima-quarta - da comunicaqAo das penalidades

A CONTRATANTE comunicar£ a aplicagao das penalidades previstas na Clausula anterior, por 
interm6dio 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 comunicag3o do(a) CONTRATADO(A) ci CONTRATANTE ser£ 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 padr§o de 6tica durante todo o de 
licitagao, de contratagao e de execug3o do objeto contratual.

SUBCLAusulA PRIMEIRA - Para os propdsitos desta clausula, defmem-se as seguintes pr^ticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ag§o de servidor publico no de licitagSo ou na execugao 
de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificag§o ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o 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 6rgao licitador, visando estabelecer 

pregos em nfveis artificiais e nao-competitivos;

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
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d) “pratica coercltiva”: causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, eis pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em um licitatdrio ou afetar a execugao do 
contrato.

e) "prStica obstrutiva”: (i) destmir, falsificar, alterar ou ocultar proves em inspegdes 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 intengSo 
seja impedir materialmente o exercfcio do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspegao.

SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hipbtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo import sang3o sobre 

uma empresa ou pessoa ffsica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo 

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 

constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em pr6ticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagao ou da 

execugSo um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os propdsitos das cteusulas acima, a CONTRATADA 

concorda e autoriza que, na hipbtese 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 execug§o do contrato e 

todos os documentos, contas e registros relacionados £ licitagSo e d execugao do contrato."

CLAUSULA d£CIMA-SEXTA - RESCISAO

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

§ 1° - A rescisao acarretar£, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial 
por parte da CONTRATANTE, a retengao dos creditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor 
dos prejufzos causados, alem das sangoes previstas neste ajuste, at6 a completa indenizagao dos 
danos.

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em case de rescisao, nenhuma remuneragao sera 
cablvel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. A
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§ 3° - AI6m 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 poder£ rescindir o presente contrato, caso o(a) 
CONTRATADO(A)f venha a n§o entregar o objeto licitado dentro das condigdes, prazos e 
especificagoes deste instrumento editalicio.

CLAUSULA D^CIMA-SETIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAQAO

0(A) CONTRATADO(A) reconhece desde 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 d£cima-oitava - NOVAgAO
A nao utilizapao, 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 £ disposigao do CONTRATANTE serao 

considerados como cumulativos e nao altemativos, inclusive em relag§o a dispositivos legais.

clAusula d£cima-nona - alteraqOes

O contrato poder^ ser alterado quando necess^ria modificag§o do valor contratual em decorrSncia 

de acrSscimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei federal n° 

8.666/93 e suas alteragoes, ou quando necessSria alteragao na forma de pagamento, por 

imposigjio de circunstUncias supervenientes, mantendo-se o valor inicial;

clAusula vigEsima - da dispensa do oferecimento de garantia

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

clAusula vig£sima primeira - do ato autorizativo da contratai
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A contratacSo em tela fol autorizada mediante a homologa$ao conflrmada do julgamento das 
propostas de efic£cia d adjudicapao da Licitagao Modalidade Processo Dlspensa N° 005/2020, 
mediante parecer exarado pela Procuradoria Jurfdica e autorizag^o do Prefeito Municipal.

clAusula vig£sima-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 
^fres) via$ iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenga das testemunhas abaixo.

\
Palmital-PR, 09/03/2020.

/ Peteoas Natilais do ML0 Sub. Vita Matilde ■ Capital • SP. 
OftclaU M. MnUton Mavirro 

lo n.° 104/106 -pone: 265^8989 / Fax: 2651-7318

Widal de Refalstfo C(\ll/ ;
ia Dr. Jos6'

VALD0SI
^Pr^feKo Municipal

ad mm DOS SANTOSa nr*aReconhe^A \por settitanga,
\ SILVA, eA aocuiento \ai valw 

Sao Paulo, llde «argo\pe 2020. 
<C> EaTestasHih^ .ila yprda

El DE SOUZA ico,
A

Contratante
/ wm. even' m(Qtd:l)Total R$\,85r&lo(s): 1 Ato:AA-0W

ry -V*U0O 3CMEIOC O0»0«l00» MTCHTHaOMK tHltMMU

PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA - Escrevente6*69^ 

C N P J -22.019.291/0001 -00 
MARCELO DOS SANTOS SILVA
Contratado

m
Id

Testemunhas:

Nome: Jose da Luz dos Santos Cordeiro 
CPF: 537.323.089-87

Nome: Joao Carlos Machado 
CPF/MF: 061.539.239-33
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO 

Departamento de Compras e Licitagoes

Processo Dispensa N° 005/2020 

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° Processo 018/2020

EXTRATO DE CONTRATO N° 19/2020

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, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.

CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LIDA 
22.019.291/0001-00, pessoa jurldica de direito privado com enderego a Rua Ministro Macedo 
Couto, 53 - Bairro: Quarta Parada, CEP: 03.177-030, Sao Paulo/SP, neste ato representado pelo 
Sr. MARCELO DOS SANTOS SILVA, portador do CPF/MF sob o n° 260.650.208-69 e RG- 
31014/SSP/SP, denominada CONTRATADA.

AQUISIQAO: OBJETO: AQUISIQAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA MEDIQAO DE 
COPACTAQAO DE PAVIMENTAQAO ASFATICAS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.

CNPJ-

DE VIAS, PARA SUPRIR AS

DATA DO CONTRATO: 09/03/2020

VIGENCIA: 25/02/2021

VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reals).

FORO: Comarca de Palmital - PR.
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
DISPENSA DE LICITACAO 005/2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 018/2020
DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2020 
OBJETO: AQUISICAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA 
MEDI^AO DE COPACTACAO DE PAVIMENTA^AO 
ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.
VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reals).
PRAZO DE VIGENCIA: 365 Dias
PAGAMENTO: O pagamento ser& efetuado mediante apresenta5ao 
das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA 
ENSAIOS LTDA CNPJ-22.019.291/0001-00 
DOTACAO ORCAMENTARIA:

Dotafdes

daExercicio Coma da 
despesa

Funcional programatica Fonte de Natureza da despesa Grupo

fonteda despesa recurso

Do Exercicio4.4.90.52.00.002020 5040 10.002.0412204012106. 0

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

Palmital, 09 de Marino de 2019

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

HOMOLOGACAO

DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2020 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°018/2020

OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE VIGA DE BENKELMAN 
PARA MEDICAO DE COPACTACAO DE PAVIMENTACAO 
ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.
Com fundamento nas informa95es constantes no Oficio da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo, ante as justificativas que se 
embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito 
Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licita9ao para a 
contrata^ao supra supramencionada, tendo como contratada 
PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA 
CNPJ-22.019.291/0001-00.
Para a efetiva9ao da presente dispensa levou-se em conta a 
necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos, 
visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 09/03/2020

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal
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GABINETE DO PREFEITO 
RATIFICACAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2020

REF: OBJETO: AQUISICAO DE VIGA DE BENKELMAN 
PARA MEDICAO DE COPACTACAO DE PAVIMENTACAO 
asfAticas DE VIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -PR. conforme art. 
24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentapSo referente ao Procedimento Licitat6rio n° 018/2020, 
Dispensa de Licitai^o n° 005/2020, atende a todos os requisites do 
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formal idades legais e autorizo a 
Dispensa de Licitat^So n° 005/2020, para a contrata^So dos serv^os 
supramencionados, junto a empresa vencedora: PAVIMETRICA 
EQUIPAMENTOS 
CNPJ-22.019.291/0001-00.

ENSAIOS LTDAPARA

Encaminhe-se para publica9ao e demais providencias legais.

Palmital-PR, 09 de Margo de 2020.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2020 DATA: 09/03/2020

PROCEDIMENTO LICITATpRIO N° 018/2020

CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA

CNPJ-22.019.291/0001-00

CONTRATO N°:

VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reals)

OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA MEDICAO DE

copactacAo de pavimentacAo asfAticas de vias, para suprir as
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:81DCC330

Materia publicada no Didrio Oficial dos Municlpios do Parand 
no dia 10/03/2020. Edigdo 1965 
A verificagdo de autenticidade da matdria pode ser feita 
informando o cddigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO CONTRATO 0192020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
Departamento de Compras e Licita^des
Processo Dispensa N° 005/2020
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 018/2020

EXTRATO DE CONTRATO N° 019/2020

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 n0 1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, 
neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.
CONTRATADO: PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS
PARA ENSAIOS LTDA - CNPJ-22.019.291/0001-00, pessoa 
juridica de direito privado com endere90 4 Rua Ministro 
Macedo Couto, 53 - Bairro: Quarta Parada, CEP: 03.177-030, 
SSo Paulo/SP, neste ato representado pelo Sr. MARCELO DOS 
SANTOS SILVA, portador do CPF/MF sob o n° 
260.650.208-69 
CONTRATADA.
AQUISICAO: OBJETO: AQUISI^AO DE VIGA DE 
BENKELMAN PARA MEDI^AO DE COPACTA^AO DE 
PAVIMENTACAO ASFATICAS DE VIAS, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL -PR.

denominadaRG-31014/SSP/SP,e

DATA DO CONTRATO: 09/03/2020

VIGENCIA: 25/02/2021

VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos 
Reals).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

C6digo Identificador:082F72AF

Materia publicada no Didrio Oficial dos Municipios do Parand 
no dia 10/03/2020. Edi^do 1965 
A verifica^o de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o cddigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ 7MMOZV0Q01-B2

GESTAO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES 

PROCESSO DISPENSA DE LICITAQAO N° 005/2020 
PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 18/2020 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°19/2020

Pelo presente instrumento, o Municipio de PALMITAL-PR, pessoa jundica de direito publico, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion, 
n° 1001, Centro, Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor 
VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, centro, Palmital-PR, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa PAVIMETRICA 
EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA - CNPJ-22.019.291/0001-00, pessoa juridica de direito 
privado com enderego a Rua Ministro Macedo Couto, 53 - Bairro: Quarta Parada, CEP: 03.177-030, 
Sao Paulo/SP, neste ato representado pelo Sr. MARCELO DOS SANTOS SILVA, portador do 
CPF/MF sob o n° 260.650.208-69 e RG-31014/SSP/SP, denominada CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do Processo Dispensa de Licitagao n° 005/2020, 
nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes, e pelas clausulas a seguir expresses, definidoras 
dos direitos, obrigagoes e responsabilidades das partes.

(

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tern por objeto OBJETO: AQUISIQAO DE VIGA DE BENKELMAN PARA 
MEDigAO DE COPACTAQAO DE PAVIMENTAQAO ASFATICAS DE VIAS, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA 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 estabelecidas na Processo dispensa N° 005/2020 parte integrante deste, independente 
de transcrigao, conforme segue:

ITEMS
Codigo do 
produto/pn

Item Descrigao do produto/produto UnidadiQuantic Prego
unitario

Prego total
de ade

duto medida
VIGA DE BENKELMAN 2:1, EM ALUMlNIO COM 
EXTENS0METRO DIGITAL COM CURSO DE 12,: 
MM, SENSIVEL A 1,01 MM, ACOMPANHADA DE 
VIBRADOR, CERTIFICADO DE CALIBRAgAO 
RASTREAVEL A RBC E CASE PARA 
TRANSPORTE (27X27X235CM), PESO 28KG, 
CONFORME NORMAS DNER-ME 024/94, DNIT 
133/2010-ME E DNER-PRO 175.

001 23285 UND 1,00 4.800,00 4.800,00

TOTAL 4.800,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ rMBOOZSrtlOSI 82

GESTAO 2017-2020

VALOR TOTAL DOS ITEMS: R$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)

CLAUSULA SEGUNDA - LEGISLAQAO APLICAVEL E DA VINCULAQAO DO CONTRATO

A legislagao aplicavel a este Contrato e a constante da 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 jundicos aplicaveis, por despacho fundamentado 
por assessor jundico desta municipalidade.

§ 2° - Integram este contrato, o Edital de Processo dispensa N° 005/2020 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 Processo Dispensa N° 005/2020 e 
respectivos anexos, publicados no sitio do Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, no Diario 
Oficial do Municipio, constante do Procedimento Licitatorio N° 018/2020, 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

As partes se declaram sujeitas 3s normas previstas a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragSes 
posteriores, ao de Processo dispensa N° 018/2020 e as clausulas expresses neste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

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

I - Fornecer o produto no prazo estabelecido e no enderego situado na Rua Maximiliano 
Vicentin, Bairro Centro, n° 125, Cidade Palmital, CEP: 85.270-000 no Estadq^ Parana, Fone 
(042) 3657-2219, indicado pela Administragao, acompanhadas de notas para/Confdrencia, a qual 
ocorrera no ato da entrega e no local de recebimento; //

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmftal /- PI 
Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ 756800?5i00ai 82

GESTAO 2017-2020

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

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejufzos causados ao CONTRATANTE durante a 
vigencia do presente contrato, bem como os relatives & 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 Processo dispensa N° 005/2020 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 tributos antes de cada pagamento a ser efetuado pela 
Secretaria Municipal de Finangas;

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagoes da CONTRATANTE alem das demais previstas neste Contrato:

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

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

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

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

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.

V

VI - A fiscalizagao de que trata o subitem acima nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou ^terceiros, decorrentes

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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GESrAO 2017-2020

de sua culpa ou dole 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 apos o subsequente fornecimento do objeto licitado, 
mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada por quern de direito.V k

CLAUSULA SEXTA - FORNECIMENTO

I - O produto devera ser de primeira qualidade, e devera ser entregue em ate 5(cinco) dias uteis, 
apos a assinatura do termo de contrato de fornecimento e consequente solicitagao da Prefeitura 
Municipal, obedecerem as normas tecnicas e, serem entregues na sede da licitante, mais 
especificamente a comissao de recebimento de mercadorias.

II - O prazo para entrega do produto licitado sera em ate 5(cinco) dias uteis apos o recebimento da 
requisigao encaminhada pelo Departamento competente.

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

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

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

CLAUSULA SI=TIMA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

No desempenho de suas atividades, 6 assegurado ao 6rgao 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 6rgao fiscalizador nao eximin 
da responsabilidade de executar o produto com toda cautela e boa tecnica. ,/

NTRATADA

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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§ 2° - Verificada a ocorr^ncia de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalizagao 
tomara as providencias legais e contratuais cabfveis, inclusive quanto a aplicagao das penalidades 
previstas no presente contrato, na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002 e suas 
alteragoes posteriores.

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

§ 4° A execugao deste contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo.

CLAUSULA OITAVA- DOTAQ6ES ORQAMENTARIAS

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

Dotagoes
Exercicio
despesa

c Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da despesa

2020 5040 10.002.0412204012106 000 4490520000

CLAUSULA NONA - PREgO E CONDIQOES DE PAGAMENTO

I - O valor global deste contrato e de VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 4.800,00 (QUATRO 
MIL E OITOCENTOS REAIS)

II - O pagamento a CONTRATADA sera efetuado subsequente apos o fornecimento do produto 
licitado, mediante apresentagao de Nota Fiscal devidamente atestada por quern de direito. O 
pagamento ficar£ condicionado a comprovagao da regularidade fiscal da Contratada (3 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 
necessarias.

medidas saneadoras

CLAUSULA D^CIMA - VIGENCIA

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222
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§ 3° - AI6m 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 poder£ 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 D£CIMA-SETIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAQAO

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 d£cima-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 contrato podera ser alterado quando necess^ria 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 alteragdes, ou quando necessaria alteragao na forma de pagamento, por 

imposigao de circunstancias supervenientes, mantendo-se o valor inicial;

clAusula vig£sima - da dispensa do oferecimento de garantia

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

\

clAusula vigesima primeira - do ato autorizativo da contrataq.
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O contrato teici vigencia at6 365 dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no 
interesse da Administrapao, mediante termo aditivo, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos pen'odos.

CLAUSULA D^CIMA-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 adjudicatciria 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 d£cima-terceira- penalidades

I - O descumprimento dos prazos ou das especificagoes exigidas ensejate 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 n§o 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 ap6s 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 Q2 (doi: anos;
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c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragao publica, enquanto 
perdurem os motives de punigao, ou que seja promovida a reabilitagao perante a administragao;

III - A contratante poder£, tamb6m, 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 notificagSo ou interpelagao judicial ou 
extrajudicial.

s

CLAUSULA DIzCIMA-QUARTA - DA COMUNICAQAO DAS PENALIDADES

A CONTRATANTE comunicar3 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 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 de licitagao ou na execugao 

de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o 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 danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em um 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 fi'sica, 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 cteusulas acima, a CONTRATADA 

concorda e autoriza que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 

por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro 

e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugao do contrato e 

todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagao e a execugao do contrato.”

clAusula d£cima-sexta - rescisAo

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

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

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma remuneragao ser£ 
cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato^ j
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A contratagao em tela foi autorizada mediante a homologagao confirmada do julgamento das 
propostas de efic£cia a adjudicagao da Licitagao Modalidade Processo Dispensa N° 005/2020, 
mediante parecer exarado pela Procuradoria Jundica e autorizagao do Prefeito Municipal.

CLAUSULA VIGI=SIMA-SEGUNDA - FORD

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.

Palmital-PR, 09/03/2020.

Is do 3i° Sub. Vila Matilde - Capital - SP.
\ \ Oficial: Bel. A\pllton NavArro 

a Dr. Joseydulo n.° 104/106 -Fone: 265tV9959/ Fwc ____

Oficial de Peblstro CiVil'das Pessoas N

(1) RARCaO E-OS SANTOSga, a finsa d 
valor ecorkico, dim fA.

Recon herd \por 5 
/\ SILVA, "ed 

Sao Paulo,
Vc/ Ei Testetun

VAlLDENEI DE SOUZA
PreTefito Municipal 
Contratante

cuaento
. de iarcoX^e 2020.
^ rla verdade

™l)Total R$^8^1o(5): 1 Ato:AA-064screvente1

L%-vAUDO SOMEWTE COM O SELO OE AUTEMTlCtpAOE SEM 6MENOA3 1200 BA

--------^_________________________________ Pedro de Carvalho Pellegrino
PAVIMETRICA EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS LTDA - Escrevente 
CNPJ-22.019.291/0001-00 
MARCELO DOS SANTOS SILVA
Contratado

%

- j

Testemunhas:

v>V

Nome: Jose da Lu^qos Santos Cordeiro 
CPF: 537.323.089-87

Nomej^ypao Qarlos Machado 
CRJ^ROBt: >39.239-33
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