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Tramitação do Processo

Data: 07/10/2021 11:29 Situação: Encaminhado

Documento: 060.968.879-02

Página 1 de 1

Processo: 2742/2021

Requerente: CLEITON DAS NEVES

Contato: CLEITON DAS NEVES

Assunto: LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1

Descrição: Registro de preços para licitação de tubos de concreto, que serão para manutenção de bueiros e pontes do município

: Ocorrência: 1 Data: 07/10/2021 11:29:25 Previsão: 12/10/2021

De: CLEITON DAS NEVES

Etapa: ABERTURA

Descrição: Abertura do processo.

Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação: OK
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SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS

• 003

Órgão requisitante SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
N° requerimento: 32/2021

Data: 07/10/2021

Descrição do objeto a ser comprado/contratado:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

DE MEDIDA

QTDE

1 TUBO DE CONCRETO ECK 25MPA SIMPLES,
DIÂMETRO INTERNO DE 30CM

UN 600

2 TUBO DE CONCRETO ECK 25MPA SIMPLES,
DIÂMETRO INTERNO DE 40CM

UN 1000

3 TUBO DE CONCRETO ECK 25MPA SIMPLES,
DIÂMETRO INTERNO DE 60CM

UN 1000

4

TUBO DE CONCRETO ECK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE 1
MT

UN 50

5

TUBO DE CONCRETO ECK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE
1,5 MT

UN 100

Justificativa: A realização desta licitação para contratação de empresa para o fornecimento de
tubos de concreto, acima citados se justifica devido à necessidade de construção de bueiros e
substituição de tubos de concreto em pontes de madeiras com pouco volume de água, sendo
que as pontes de madeira tem uma durabilidade pequena. Realizando assim a manutenção das
mesmas a fim de garantir a segurança dos usuários das referidas estradas.

Compra/Contratação é para atendimento de ordem judicial? ( ) Sim (x) Não
Em caso afirmativo descrever qual:

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra: Rua Reinaldo de Oliveira Mendes
n° 542, centro, Piên/PR

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136



Prefemjrade PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ^ .

PIÊN SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS ^
RODOVIÁRIOS

Horários: 8:00 ás 12:00 - 13:00 ás 17:00 hrs.

Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra: 12 meses da vigência do
endosso.

I Responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto:
Ivan Bueno Franco

V  '

Há licitação em curso para o objeto pretendido? (x) Sim () Não

Em caso afirmativo informar:

a) N° do processo licitatório
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços
d) OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações

disponibilizado pelo Depto. de Licitações e Compras.

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇAO
Cieiton Das Neves

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

Cieiton Das Neves

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

2

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136



Prefeitura de

PIÊN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS

005

H^íio Clemerífe
Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários

ANEXO I

ITEM ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA

QTDE

1 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES,

DIÂMETRO INTERNO DE 30CM
UN 600

2 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES,

DIÂMETRO INTERNO DE 40CM
UN 1000

3 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES,
DIÂMETRO INTERNO DE 60CM

UN 1000

4

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE 1
MT

UN 50

5

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE
1,5 MT

UN 100

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. FOne; (41) 3632-1136
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NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇAO
Cleiton Das Neves

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

Cleiton Das Neves

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/I^R. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

Piên, 07 de Outubro de 2021.
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1.1. Registro de preços para eventual Aquisição de: Tubos de concreto ,conforme
especificações e quantidades estimadas abaixo:

m03®

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Descrição do objeto a ser comprado/contratado:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
QTIDE

ESTIMADA

1

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES, DIÂMETRO

INTERNO DE 30CM UN
600

2

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES, DIÂMETRO

INTERNO DE 40CM UN
1000

3

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES, DIÂMETRO

INTERNO DE 60CM UN
1000

4

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM ARMADURA CA-1,

DIÂMETRO INTERNO DE 1 MT UN
50

5

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM ARMADURA CA-1,

DIÂMETRO INTERNO DE 1,5 MT UN
100

r

saiaBBiEiivA^.Y-.

3.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A realização desta licitação para
contratação de empresa para o fornecimento de tubos de concreto, acima citados se justifica

devido à necessidade de construção de bueiros e substituição de tubos de concreto em pontes
de madeiras com pouco volume de água, sendo que as pontes de madeira tem uma durabilidade

pequena. Realizando assim a manutenção das mesmas a fim de garantir a segurança dos
usuários.
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3.1.1, As especificações constantes no item e as exigências editaiícias são necessárias e
imprescindíveis para a obtenção de serviços de qualidade, visando a correta manutenção do
Patrimônio Púbiico.

3.2. DA JUSTIFICATIVA QUANTO À EXCLUSIVIDADE CONCEDIDA À MICRO

E PEQUENAS EMPRESAS: A reaiização de procedimentos licitatórios cuja participação é

exclusiva para Microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, encontra respaido iegai na Lei

Complementar n° 123/06 (alterada pela Lei Complementar n° 147/14), mais precisamente no

disposto no inciso I do art. 48 da referida Lei, bem como está amparada peio que disciplina a Lei

Complementar Municipal n° 1/15, que trata da questão no inciso III do § 1° do art. 34. Ademais,

a grande maioria das empresas iocalizadas no Município de Piên e região estão enquadradas

como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou são Microempreendedores Individuais, os

quais, por equiparação, são também contempiados com os benefícios das Leis acima citadas. O

crescimento e o desenvolvimento do Município vêm proporcionando inúmeras oportunidades de

negócios às micro e pequenas empresas instaladas na cidade e na região e cada vez mais o

município tem empregado esforços para a construção de um ambiente que permita a essas

empresas um melhor aproveitamento dessas oportunidades e a conversão destas em inclusão

social, emprego e renda. O Município de Piên, desde 2009 concede tratamento diferenciado e

favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. O tratamento diferenciado às micro

e pequenas empresas visa ampliar sua participação nas iicitações municipais e assim impulsionar

o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Há que se considerar que as contratações púbiicas

são de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país. O planejamento

adequado das compras governamentais é um fator relevante em favor do desenvolvimento local

e regional, visto que pode privilegiar os pequenos negócios sediados no município e região. Assim,

o Município de Piên busca realizar licitações voltadas ao fortalecimento e ao desenvolvimento

econômico e social da cidade, sempre ancorado nas iegisiações pertinentes e nas políticas

públicas de que visani esse desenvolvimento.

3.3. JUSTIFICATIVA PARA REGISTRO DE PREÇOS: Em atenção ao artigo 2°, do

Decreto 153/2011, informamos que o quantitativo dos itens requisitados leva em consideração o

atendimento das necessidades da Administração, dentro do período de 12 (doze) meses, inclusive

o atendimento de situações imprevisíveis. A estimativa dos itens a serem efetuados e sua provável

utilização foi baseada nas quantidades e sendo apenas uma estimativa da real necessidade. E por

se tratar de aquisições eventuais, e por não termos a quantidade exata dos itens e nem datas a

serem soiicitados. Além do objetivo de atender ás demandas deste Município e permitindo um

melhor gerenciamento das aquisições, sem prejuízos da economia de escala e da eficiência dos

G09
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recursos aplicados, justifica-se o Registro de Preços quando, peias características do bem ou

serviço, houver necessidade de contratações freqüentes, quando for conveniente a aquisição de

bens com previsão de entregas parceiadas, quando for conveniente a aquisição de bens para

atendimento a mais de um órgão ou entidade ou quando, peia natureza do objeto, não for

possível definir previamente o quantitativo a ser demandado peia Administração Púbiica.

010
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4.1. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega dos materiais será definindo
no ato de contratação dos mesmos, através de emissão de empenho pelo Setor de Compras,
através da solicitação da Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários da Prefeitura Municipal de
Piên.

4.1.1. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a executar os itens solicitados na Nota de
Empenho no Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

5.1. Os materiais serão recebidos:

* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade

com as especificações constantes do Editai e da proposta.

* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Editai e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05
(cinco) dias do recebimento provisório.

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento

definitivo np dia do esgotamento do prazo.

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias.

6.1. Hélio Clemente - Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
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qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

reguiarização das faitas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à

autoridade competente para as providências cabíveis.

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos materiais nas condições, no prazo e nos iocais indicados

pela Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando
detalhadamente o preço e prazo de garantia;

7.1.2. Responsabiiizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990);

7,1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o serviço com avarias ou defeitos;

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto

do presente Termo de Referência;

7.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habiiitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

obrigações assumidas, nem subcontratar quaiquer das prestações a que está obrigada,

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de
contrato;

7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, desiocamento de pessoai,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
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8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação

e da contratação é aquela prevista no Edital.

10.1. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES.

- Brastubos Artefatos de Cimento e Terraplanagem Ltda
- Arno Luiz de Lima

- Tecnotubos Tecnologia em Tubos de Concreto Ltda

Elaborado em 07 de Outubro de 2021.
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NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE

Clelton Das Neves

Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários

Matrícula 4765286

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

Clelton Das Neves

Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários

Matrícula 1751

=LIO CLEMENTE

Secretário Municipal de VIação e Serviços Rodoviários
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Cliente:

Emissão:

Validade:

Pfév. de Entrega:

Condição de.Pagamento:

Frete:

Eocal deeiitrega:

TECNOXUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS .DE.CGiSCRETO LTDA

ESTRADA PARA BALSA-NOVA, 1500,

CAMPO LARGO/PR

CNPJ: 06.885.679/0001-20

lE: 90.12048347

ORÇAMENTO N» ■1S34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PJÊN -PR

04/10/2021

30/10/2021

28 DD
. • 1

POR ÇONTA DO.EMnENTE

014

Página 01

J

Quantidade Produto Vir. Unitário %IP1 Vir. Total

600,000 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30 42,00000 0,00 25.200,00
1.000,000 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 52,00000 0,00 52:000,00
1.000,000 TUBO DE CONCRIiTÜ SIMPLES 0,60 90,00000 0,00 9,0.000,00
50,000 TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1 525,00000 0,00 26.250,00
100,000 TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-I 945,00000 0,00 94.500,00
30,000 TUBO DE CONCRFrO ARMADO 2,00 PA-1 2.250,00000 0,00 67.500,00

Obsei-vações: .. Vaioí' Mercadorin:

Tütal:

335.450,00
355.450,00

isssssr
U

COMERCIAL
AaSGÉLLCArMSZUL
KEIÍNANDO MÍRÓ 43 99236-2801

4r^íOS-S612
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

V  CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 05.885.679/0001-20

Certidão n°: 40570505/2021

Expedirão: 20/10/2021, às 14:58:06

Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

.y Certifica-se que TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.885.679/0001-20, NÃO

CONSTA .^do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados^ até 2 (dois) dias

anteriores á data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões; ondt@tst.jus.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.885.679/0001-20
Razão Sociaí:TECNOTUBOs tecnologia em tubos de concreto ltda

Endereço: est par balsa nova isoo / jardim itaqui / campo largo / pr /
83604-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O J presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/10/2021 a 11/11/2021

Certificação Número: 2021101301324710421500

Informação obtida em 20/10/2021 14:57:43

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

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.859.451/0001-28

Certidão n°: 40571288/2021

Expedição: 20/10/2021, às 14:59:31

Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.859.451/0001-28,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidã'o emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabeíecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtStst.jus.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cértificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.859.451/0001-28
Razão SOClal:BRASTUBOS artefatos cime e terrap eireli

Erfdereço: RUA jose de sa ribas 1039 / vila prado / quitandinha / pr /
83840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fujido de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válidade:14/10/2021 a 12/11/2021

Certificação Número: 2021101402195504951279

Informação obtida em 20/10/2021 14:59:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
da FGTS - CRF

Inscrição: 27.600.i54/000i-06
Razão Social:ARNO LUiz de lima manilhas me

Endereço: RUA rua emilio silva 5i centro / centro / campo do tenente / pr
/ 83870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/10/2021 a 06/11/2021

Certificação Número: 2021100803181822956174

Informação obtida em 20/10/2021 15:00:52

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

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARNO LUIZ DE LIMA - MANILHAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.600.154/0001-06

Certidã'ò n° : 40571934/2021

Expedição: 20/10/2021, às 15:00:30

Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ARNO LUIZ DE LIMA - MANILHAS (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrit:o(a) no CNPJ sob o n° 27.600.164/0001-06, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a' honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



I
T
E
M

U
N
I
D
.

U
N
I
D
.

U
N
I
D
.

U
N
I
D
.

U
N
I
D
.

U
N
I
D
.

PR
EF
EI
TU
RA
 M
UN
IC
IP
AL
 D
E 
PI
ÊN

M
A
P
A
 C
O
M
P
A
R
A
T
I
V
O
 D
E
 P
R
E
Ç
O
S

Q
T
P
E

6
0
0

T
U
B
O
 D
E
 C
O
N
C
R
E
T
O
 F
C
K
 2
5
M
P
A
 S
IM
PL
ES

, D
I
Â
M
E
T
R
O

I
N
T
E
R
N
O
 D
E
 3
C
C
M

1
0
0
0

T
U
B
O
 D
E
 C
O
N
C
R
E
T
O
 F
C
K
 2
5
M
P
A
 S
IM
PL

ES
, D
I
Â
M
E
T
R
O

I
N
T
E
R
N
O
 D
E
 4
0
C
M

1
0
0
0

1
0
0

P
R
O
D
U
T
O

T
U
B
O
 D
E
 C
O
N
C
R
E
T
O
 F
C
K
 2
5
M
P
A
 S
IM
PL

ES
, D
I
Â
M
E
T
R
O

I
N
T
E
R
N
O
 D
E
 6
0
C
M

T
U
B
O
 D
E
 C
O
N
C
R
E
T
O
 F
C
K
 2
5
M
P
A
 C
O
M
 A
R
M
A
D
U
A
,

D
I
Â
M
E
T
R
O
 I
N
T
E
R
N
O
 D
E
 I
M

T
U
B
O
 D
E
 C
O
N
C
R
E
T
O
 F
C
K
 2
5
M
P
A
 C
O
M
 A
R
M
A
D
U
A
,

D
I
Â
M
E
T
R
O
 I
N
T
E
R
N
O
 D
E
 I
,
5
M

T
E
C
N
O
T
U
B
O
S

V
a
l
o
r
 U
n
i
t
á
r
i
o

R
$
 4
2
,
0
0

R
$
 5
2,

00

R
$
 9
0
,
0
0

R
$
 5
25

,0
0

R
$
 9
4
5
,
0
0

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

V
a
l
o
r
 U
n
i
t
á
r
i
o

R
$
 2
5.
20
0,
00

R
$
 5
2.
00
0,
00

R
$
 9
0.
00
0,
00

R
$
 2
6.
25
0,
00

R
$
 9
4.
50
0,
00

R
S
 2
8
7
.
9
5
0
,
0
0

R
$
 0
,
0
0

A
R
N
O
 L
U
I
S

R
S
 4
5
,
0
0

R
S
 6
0,

00

R
S
 1
20

,0
0

R
S
 3
8
0
,
0
0

R
S
 9
0
0
,
0
0

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

R
S
 2
7.

00
0,

00

R
S
 6
0.
00
0,
00

R
S
 1
20

.0
00

,0
0

R
S
 1
9.
00
0,
00

R
S
 9
0.

00
0,

00

R
S
 3
1
6
.
0
0
0
,
0
0

B
R
A
S
T
U
B
O
S

V
a
l
o
r
 U
n
i
t
á
r
i
o

R
S
 4
2,

00

R
S
 6
1,

00

R
S
 1
10
,0
0

R
S
 3
7
0
,
0
0

R
S
 8
5
0
,
0
0

V
a
l
o
r
 T
o
t
a
l

R
S
 2
5.

20
0,

00

R
S
 6
1.

00
0,

00

R
S
 1
10
.0
00
,0
0

R
S
 1
8.
50
0,
00

R
S
 8
5.
00
0,
00

R
S
 2
9
9
.
7
0
0
,
0
0

M
E
D
I
A
 U
N
I
T
.

R
S
 4
3,

00

R
S
 5
7,

67

R
S
 1
06

,6
7

R
S
 4
2
5
,
0
0

R
S
 8
98

,3
3

M
E
D
I
A
 T
O
T
A
L

R
S
 2
5.

80
0,

00

R
S
 5
7.

66
6,

67

R
S
 1
06
.6
66
,6
7

R
S
 2
1.

25
0,

00

R
S
 8
9.
83
3,
33

R
S
 3
0
1
.
2
1
6
,
6
7

O c
n



026

PROTOCOLO NO 2742/2021
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite ( ) Concorrência

C ) Pregão Presencial ( ) Concurso

(X) Pregão Eletrônico ( ) Dispensa de Licitação

( ) Tomada de Preços C  ) Inexigibilidade de Licitação

1) OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de VIação e Serviços Rodoviários.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 243.317,20 (Duzentos e quarenta e três mil,
trezentos e dezessete reais e vinte centavos)

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2021

SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009-3390302400

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

( ) Há disponibilidade
( ) Não há disponibilidade
(^^uando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser
consultado no momento da emissão do contrato/Empenho

José Lul^enáarros
Contador C^RÇ#R 049922/0-8
^ iéuiá 35076-1

6) RECURSOS FINANCEIROS

( ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo
com a disponibilidade
( ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal foi feita pelo órgão
solicitante, de acordo com as Informações constantes no processo e epígrafe, em
conformidade com o que dispões as Arts. 16 e^i? da LC 101/00.

21/10/2021

Claüdfen)i\f"José de Andrade
Secretário Munic;[g^l\de Administração e Finanças

Deciieto 02/2021



Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021
027PROCESSO N° 2742/2021 ^ ̂ '

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

f

LICITAÇÃO DIFERENCIADA EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme

solicitação da Secretaria Municipal de VIação e Serviços Rodoviários conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do anexo I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais n® 8.666/1993 com suas alterações e n° 10.520/2002, Decreto Federal

10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014),

Lei Complementar Municipal n° 001/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal no 176/2016) e

Decretos Municipais n® 002/2006 e n° 153/2011.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:29 horas do dia 09 de novembro de 2021.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 09:30 do dia 09 de novembro de 2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir de 09:30 do dia 09 de novembro de 2021.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e

Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.orQ.br "Acesso Identificado no link - licitações".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 25 de outubro a 09 novembro de

2021, no site www.bli.orq.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, n° 373

- Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 21 de outubro de 2021.

CLEMENTE

^SÊC^ETÁRIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS DOROVIÁRIOS

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. i
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes@DÍen.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

1. PREÂMBULO: 02 8

1.1. O Muiiicípio de Piên, Estado do Paraná, torna público que, na sala do Departamento de Licitações

e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Amazonas, n° 373, através da Plataforma

Eletrônica "www.bll.org.br", realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo

MENOR PREÇO POR ITEM, em atendimento a SECRETARIA DE VIAÇÂO E SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS, obedecendo integralmente Leis Federais n° 8.666/1993 com suas alterações e n°

10.520/2002, Decreto Federai 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela

Lei Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal n® 001/2015 (Regulamentada pelo Decreto

Municipal no 176/2016) e Decretos Municipais no 002/2006 e n° 153/2011, do tipo MENOR PREÇO -

POR ITEM

1.2. O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, designados pela

Portaria n° 496/2021.

1.3. O PREGÃO será realizado conforme datas abaixo:

f'

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:29 horas do dia 09 de novembro de 2021.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 09:30 do dia 09 de novembro de 2021.

INÍCIO DÁ SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir de 09:30 do dia 09 de novembro de 2021.

1.4. LOCAL: www.bii.org.br "Acesso Identificado no link- licitações".

1.5. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1.6. Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua

certificação e seu credenciamento no portai de licitações, sistema portal de licitações bolsa de licitações

e leilões do Brasil - BLL, de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o Município de

Piên.

1.7. A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.3 deste

Edital.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 2
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2. OBJETO DO PREGÃO: 029
f

2.1. O objeto deste PREGÃO será o Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de

concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários e

conforme especificações e quantidades estimadas constantes db ANEXO I.

3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO - POR ITEM.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009-3390302400

<*

5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão

Eletrônico (Licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.

5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Piên, denominado Pregoeiro,

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BLL Compras"

constante^da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil íwwvtf.bll.ora.brj.

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e

cadastraraento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa

previsto no item 1.3.

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Os iténs são destinados exclusivamente às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte

e Microempreendedores Individuais em atendimento ao que determina o Art. 48, Inciso I,

da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, o qual

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 3
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determina que a administração púbiica deverá reaiizar processo iicitatório destinado exciusivamente à

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja

de até R$ 80.000,00 (oitenta mii reais).

7.2. A corjiprovação de que o iicitante possui condições de fornecer o objeto será feita por ocasião do

julgamento de habilitação, através dos seguintes documentos: Classificação Nacional de Atividades

Econômicas -CNAE (cartão CNPJ), contrato sociai, atestado de capacidade técnica, ou ainda por outro

meio de documento que comprove que o Iicitante já forneceu o objeto para outros ciientes.

7.3. Consiâeram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aqueias que preenchem

os requisitos do art. 3° da Lei Compiementar Federal n® 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma

das situações descritas no parágrafo 4° do referido art. 3°.

7.4. Conforme o inciso I do § 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006 considera-se microempresa,

aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta iguai ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e

sessenta mii reais).

7.5. Conforme o inciso II do § 3° da Lei Compiementar Federai n° 123/2006 considera-se empresa de

pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00

(trezentos.e sessenta mii reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil

reais), conforme inciso II do art. 3° da Lei Compiementar no 123/2006.

7.5.1. O Microempreendedor Individuai (MEI) é equiparado à microempresa, possui natureza jurídica de

empresário individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira receita

bruta anuai de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mii reais), conforme § 1° do art. 18-A da Lei
•f'

Compiementar no 123/2006.

7.6. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação

exigida para o respectivo cadastramento junto a Boisa de Licitações e Leiiões do Brasii.

7.7. E ved.pda a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

7.8. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na iicitacão:

a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios sejam

servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;

b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;

c) de interessados que se encontrem sob faiência, concordata, concurso de credores, dissoiução e

iiquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) de empresas com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo econômico de direito

e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou iotes distintos;

Rua Amazonas, no 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 4
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: iidtacoescaiDien.Dr.Gov.br - Fone (41) 3632-1136
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e) de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado

(quando for o caso);

f) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão temporária

de participação em licitação e Impedimento de contratar com a Administração, e ainda, aqueles

declarados Inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, a ser verificado no momento

do credenciamento dos Interessados;

7.8.1. No caso de constar Certidão Positiva em relação aos débitos e se tratando o llcitante de Micro ou

Pequena Empresa, enquadradas no disposto no item 7.3., sagrando-se vencedor do certame, este fará

jus ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a Certidão Negativa de Débitos ou a Certidão

Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1° da Lei

Complementar n° 123/2006.

7.9. O llcitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa

de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento

das propostas.

7.9.1. O cadastramento do llcitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por melo de seu operador

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme

modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO V).

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO VI).

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca

e modelo^e em caso de Itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, Inserção de

catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser Identificada".

d) O custo de operaclonallzação e uso do sistema, ficará a cargo do Llcitante vencedor do certame, que

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos
t'

de tecnologia da Informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de

Licitações e Leilões.

7.9.2. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES

INDIVIDUAIS deverão declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade de

credenciamento, a sua condição de ME ou EPP, sob pena de não participar do presente

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 5
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoesíaDien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136
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certame, já que se trata de licitação exclusiva, nos termos da Lei Complementar Federai

123/2006.
<■

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborara ata da sessão com o auxílio eletrônico;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
I) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.

8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES
DO BRASIL

8.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento

de mandato previsto no item 7.8.1. "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado
f'

em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: wwvtf.bli.ora.br.

8.2.2. A participação do iicitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de
seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do Iicitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 6
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8.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De

Licitações e Leilões.

8.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transação^efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações

e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por

terceiros.

8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das

transações inerentes ao pregão eletrônico.

8.2.7. Caberá ao iicitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o

andamento do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios

diante dá inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

8.3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

8.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou Iicitante direto)

e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

•c"

8.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

8.3.3. Qualquer dúvida em reiação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através

de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da

Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.ora.br

9. DO CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do site www.bll.org.br, a

partir da liberação do edital, até as 09:29 horas do dia 09 de novembro de 2021, horário de

Brasília/DF.
Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 7
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9.2. Até a abertura da sessão pública os lícitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente

apresentada.

9.3. O iicitante deverá dar oferta de forma ciara e precisa, sem alternativas de preços ou quaiquer outra

condição que induza o juigamento a ter mais de um resuitado.

9.4. A apresentação das propostas impiicará na plena aceitação, por parte do Iicitante, das condições

estabeiecidas neste edital.

9.5. As propostas não podem conter qualquer identificação do Iicitante proponente (tais como nome,

f  ' CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação, conforme
Decreto 10.024/2019 art. 30 parágrafo 5°.

9.6. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as

informações necessárias para a sua formulação;

b) Considerou que os eiementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta

totalmente condizente com o objeto licitado;

c) Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e compieta

execução dos objetos em todas as fases.

9.7. As propostas apresentadas e os iances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias

e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo

termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legisiação apiicável e as condições

estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir:

a) Deverão ser considerados peios proponentes todos os custos e despesas necessárias ao

fornecimento dos itens do ANEXO I deste Edital.

b) Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;

c) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das Propostas de Preço;
d) Os vaiores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula.

9.8. No preenchimento da proposta eietrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo
próprio as ESPECIFICAÇÕES e a MARCA do item ofertado, caso contrário a proposta será
desciassificada de plano.

9.8.1. Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a indicação "Marca
Própria", visto que é vedada a identificação da licitante, sob pena de desciassificação.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 8
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9.9. O Município não aceitará cobrança posterior de quaiquer imposto, tributo ou assemelhado adicionai,

salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta iicitação e que venha expressamente a incidir

sobre o objeto, na forma da iei.

9.10. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da

parte da empresa ou de representante reiativo à proposta de preços.

9.11. O Pregoeiro poderá desciassificar a proposta ou mesmo desquaiificar a empresa, a qualquer

tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou

de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei Federai n° 8.666/93.

9.12. Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de MENOR PREÇO - ITEM,

observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho

e de quaiidade e demais condições definidas neste Editai.

9.13. As propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital, serão

desclassificadas.

9.14. A iicitante microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individuai

(MEI) deverá assinaiar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema do site

www.biicompras.org.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificação das propostas

cadastradas".

10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A partir das 09:30 horas do dia 09 de novembro de 2021, horário de Brasíiia/DF, a sessão

pública ná internet, no sítio eietrônico www.bli.org.br, será aberta por comando do Pregoeiro, com a
divuigação das propostas eletrônicas recebidas passando o Pregoeiro a avaiiar a devida aceitabiiidade.

10.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desciassificando, de plano, aqueles que sejam

omissas, apresentem Irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que Identifiquem

o iicitante, bem como aqueias que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos

neste Edital.

10.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo reai por todos os participantes.
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10.4. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
•f

10.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em

contrário.

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1. A partir das 09:30 horas do dia 09 de novembro de 2021, horário de Brasília/DF, será aberta

a sessão pública de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, por comando do

Pregoeiror

11.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que

somente estas participarão da fase de lances.

11.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e

respectivo horário de registro e valor.

11.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
t'

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

11.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente

registrado no sistema.

11.6. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do maior

lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

11.7. Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito

da classificação final.
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11.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva
f

e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

11.9. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das

propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

11.10. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à , realização de

eventual diligência.

11.11. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será

dado prosseguimento à sessão pública.

11.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do

período de duração da sessão pública.

11.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive

no caso de lances intermediários.

11.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á autotjiaticamente.

11.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o

Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de

lances, em prol da consecução do melhor preço.

11.17. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos

realizados.

11.18. Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa aos

participantes no sítio www.bll.org.br.
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11.19. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar

questionamentos o Pregoeiro via Sistema, acessando a seqüência "Relatório de Disputa" /" Chat de

Mensagens" /" Enviar Mensagens", para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o

momento da declaração de vencedor no Sistema.

11.20. O Pregoeiro/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos iicitantes, via

Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos iicitantes quanto as

respostas do Pregoeiro.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA;

12.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Editai e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no §

9° do art.-'26 do Decreto n.o 10.024/2019.

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço finai superior ao preço

máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente

inexequívei.

12.3. Considera-se inexequívei a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, irrisórios

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio iicitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

12.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibiiidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

12.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;

12.6. O pregoeiro poderá convocar o iicitante para enviar documento digitai complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da
proposta.

f
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12.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

12.7.1. Déntre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da propostav
f

12.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

12.9. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ̂ "chaC a nova data e

horário para a sua continuidade.

12.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.

13. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

13.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta aos cadastros

descritos nos subitens do Item 7, a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da

proposta..,-

13.2. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.

13.3. Após as consultas delineadas no item 13.1, o pregoeiro examinará os documentos de

habiiitação exigidos abaixo, sendo que a não inciusão de quaiquer documento elencado

abaixo, na Piataforma da BLL, acarretará na inabiiitação do participante:

13.3.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como suas alterações, devidamente

registrado (Caso esse documento iá tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega

novamentel:

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Cartão de Identificação), com prazo de emissão não

superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
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atividade assim o exigir;

13.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange

inclusive as contribuições sociais);

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;

13.3.3. Qualificação Econômico-financeira:

a) Certic

jurídica.

^  a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

13.3.4. Qualificação Técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado,

comprovaTido aptidão para características, quantidades e prazos;

a.l) O atestado fornecido por órgão privado deverá conter reconhecimento de firma da assinatura

do responsável;

a.2) 0(s) atestado(s) poderão ter sua(s) autenticidade(s) comprovada(s) conforme Art. 43, §3°, da

Lei Federal 8.666/93;

a.3) Consldera(m)-se compatível(eis) o(s) atestado(s) que expressamente certifique(m) que o

proponente já forneceu pelo menos 30% (trinta por cento) da parcela de maior relevância do objeto

deste Termo de Referência.

13.3.5. Documentação Complementar:

a) Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que:

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de

trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;

3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de
suas esferas;

5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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b) No caso de a empresa se enquadrar em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte, deverá apresentar declaração conforme modelo do ANEXO VII acompanhada de

comprovante.

13.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for

declarado'õ vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

13.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.4.2, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93,

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para

a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

13.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.

13.6. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para

empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda documentação

deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial.

13.7. Não.;serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em

substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.

13.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do

concorrente.

•f'

13.9. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

13.9.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do

licitante nos remanescentes.
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13.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o iicitante será

declarado vencedor.

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

14.1 A proposta final do iicitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três)

horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) apresentar o número do processo licitatório - PREGÃO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço

eletrônico (e-maii), se houver, para contato;

c) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua

completa avaliação;

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua

apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da Iicitante importará

no curfiprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preço unitário final após o percentual de desconto, expresso em moeda corrente

nacional, em algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustávei apurado à

data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão

inflaciqnária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os

primeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao

cumprimento integrai do objeto do PREGÃO, envolvendo, frete e entre outras despesas, tributos de

qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc.

g) No_;caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração

expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3° da Lei Complementar no 123,

de 2006.

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo,

além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-maii indicado. (A

ausência desta declaração não gera desclassificação da proposta).

14.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a Iicitante que oferecer a MELHOR

PROPOSTA.

14.3. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais;

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Editai,

ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por decisão do pregoeiro;
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c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a

perfeita identificação do produto licitado.

15. DISPENSA DA GARANTIA

15.1. Não.será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.
•í'

16. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL;

16.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato

convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da

legislação discipiinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado,

para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

16.1.1. A pretensão referida no subitem 16.1 pode ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário

constantes no editai. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail

iicitacoes(a)pien.pr.aov.br ou fac-símile, através do telefone (41) 3632-1136, cujos documentos originais

correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 16.1.

16.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente

informai.

16.1.3. ,0s esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos
•f'

do PREGÃO, dando-se ciência às demais iicitantes.

17. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

17.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação

ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias

úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

17.1.1. As medidas referidas no subitem 17.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário

constantes no editai. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por
Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 17
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meio do e-maU licitacoes@pien.pr.qov.br ou fac-símile, através do telefone (41) 3632-1636, cujos

documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 17.1.

17.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade

subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser juntada

aos autos do PREGÃO.

t'

17.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em

modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma

forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

18. RECURSO ADMINISTRATIVO E REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo

trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorret, de forma motivada, isto é,

indicando--contra quai(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do

sistema.

18.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

18.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as

condições de admissibilidade do recurso.

18.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a

decadência desse direito.

18.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,

querendo,^, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-ihes assegurada vista imediata dos

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

18.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

f

18.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço

constante neste Edital.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 18
CNPl: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes(Q)DÍen.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



045

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

18.5. A sessão pública poderá ser reaberta:

18.5.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que ieve à anulação de atos anteriores à reaiização da

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão púbiica, situação em que serão

repetidos-os atos anuiados e os que deie dependam.

18.5.2. Quando houver erro na aceitação do preço meihor classificado ou quando o licitante declarado

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC no 123/2006. Nessas hipóteses,

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

18.5.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

18.5.4 A convocação se dará por melo do sistema eletrônico fchat"), e-maii, ou, ainda, fac-símile, de

acordo com a fase do procedimento licitatório.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

19.1. Todas as sanções aplicáveis que cingem este processo estão referidas no ANEXO II.

20. ADJUDICAÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo o pregoeiro adjudicar o objeto

do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a

autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s)

vencedora(s).

21. HOMOLOGAÇÃO:

21.1. Corfípete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

21.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para

assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

22.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site

www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço
www.Dien.pr.aov.br.
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23. CONTRATAÇÃO:

23.1. Homologada a licitação, a Administração encaminhará a Requisição de empenho ao adjudicatário,

para entrega dos itens, sujeitando-se este, em caso de recusa, ao disposto nos Arts. 64 e 81 da lei n°

8.666/93.

23.1.1. A convocação referida pode ser formaiizada por qualquer meio de comunicação que comprove

a data do correspondente recebimento.

23.2. A recusa na aceitação da Requisição de Empenho dentro do prazo estabelecido será considerada

como desistência, o que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da
X'

proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas no item 28 e subitens.

23.2.1. No caso de desistência, será chamado o proponente ciassificado em 2° lugar, e assim

sucessivamente, desde que concordem em cumprir a proposta vencedora.

24. ENTREGA DOS ITENS OBJETOS DO PREGÃO:

24.1. Os itens registrados objetos deste PREGÃO serão entregues em perfeitas condições, nos exatos

termos da contratação ievada a efeito durante a vigência do contrato, através da Nota de Empenha,

sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresentada na data da licitação.

24.2. O item efetivamente soiicitado através da Nota de Empenho será recebido e aceito provisoriamente

para efeito de posterior verificação pelo responsável pela fiscalização do contrato, o qual apurará ̂

compatibilidade do Item com as especificações pactuadas na presente licitação. Resultando na aceitação

definitiva,.caso estejam de acordo com o pactuado, ou, na convocação do fornecedor para substituir o

item.

24.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias

úteis após a efetiva entrega do item.

24.3. Em caso de não aceitação do produto objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-

lo ou substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser expedida pela

Contratante, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas sanções

capituladas no item 29 e subitens deste Editai.

25.4. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos

das prescrições legais.

26. CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
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26.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados
7

consoante às regras próprias do Sistema.

26.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamelíto

de Licitações e Compras sito à Rua Amazonas, n° 373, Centro - Piên/PR.

f'

26.2.1. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar as outras

proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7° da Lei Federal n°

10.520/2002 e no Decreto Municipal-n° 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditório.

26.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a
/•

data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail.

26.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo

decisão, cf assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5° (quinto) dia útil,

contado da data de convocação.

26.5. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o contrato dela decorrente ou para

retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou

procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

26.6. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o

instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o

descumprjmento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às

sanções previstas no item 28 e subitens.

26.7. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas no art.

65 da Lei Federal 8.666, de 1993.

26.7.1. O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

26.8.2. Qúando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
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26.8.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao

praticado no mercado;

26.8.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será iiberado do compromisso assumido;

26.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

26.8.3. Quando o preço de mercado tornar - se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso assumido, o órgão

gerenciador poderá:

26.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;

26.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando iguai oportunidade de negociação.

26.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da contratação mais

vantajosa para a Administração.

26.9. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses.

27. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS

27.1. O objeto deste PREGÃO deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento

da Nota de Empenho, onde constarão todas as instruções para a entrega, de segunda a sexta feira das:

08:00 às 11:30 e das 13h00 às 16:00, devendo ser reaiizada na sede da Secretaria de Viação e Serviços

Rodoviários, na Rua Reinaldo Oliveira Mendes, Centro/Piên.

27.2. Não''poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de Empenho no

Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

28. PAGAMENTO

28.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da iicitante vencedora ou via boleto bancário

no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando condicionado à

aceitação e atesto da Secretaria soiicitante.
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28.1.1 Se.,0 término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão iicitante, o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útii subsequente.

28.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os

bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Editai.

28.3. A Nota Piscai deverá ser apresentada sem rasuras, em ietra bem iegfvei, em nome do Município

de Piên, CNPJ n°. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o nome

do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

28.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da

apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado

monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimpiida a obrigação e efetivo pagamento

(conforme art. 40, XIV, "c" Lei Federai 8.666/1993).

29. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS:

29.1. O preço do valor registrado não sofrerá nenhum tipo de correção ou reajuste durante a vigência

do presente registro, exceto quando comprovada necessidade de reequiiíbrio, dentro dos termos da lei.
t'

30. DISPOSIÇÕES FINAIS

30.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar

n° 123/2006 e ao art. 34, § 1°, III da Lei Complementar Municipal n° 1/2015 (Regulamentada pelo

Decreto Municipal n° 176/2016), estabeiecendo-se, para o presente certame a licitação exclusiva para

participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

30.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Piên

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente

comprova^io ou anulá-ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e

fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim, a

todos os participantes da licitação, ciência de seu teor.

30.3. O Município de Piên poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das

propostas'Ou para sua abertura.

30.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do

pedido de'compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

30.5. É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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30.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esciarecimentos adicionais deverão fazê-io no

prazo determinado peio Pregoeiro, sob pena de desciassificação/inabiiitação.

30.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do

proponente, desde que seja possívei a aferição da sua quaiificação e a exata compreensão da sua

proposta."

30.8. As normas que discipiinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade

e a segurança da contratação.

30.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário

Oficial do Município wvtfw.diariomunicipai.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên,

endereço www.pien.pr.Qov.br.

30.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste

Editai.

30.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações

assumidas peio fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega

dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

30.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será

o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro.

30.13. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08 h às 12 h e das

13 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e Compras,

localizado na Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone 41 3632-1136, ramal 2.

30.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos

da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou inabiiitação

da proponente.

30.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente, no mesmo anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro

em contrário.

30.16. Em conformidade com o disposto no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93 quando todos os iicitantes

forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos

Iicitantes 9 prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas,

corrigidas as inconformidades.

30.17. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação

pertinente.

tf'
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31. RELAÇAO DE ANEXOS

31.1. Integram o presente edital os seguintes anexes:

ANEXO I Termo de Referência

ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO III Modelo de Declarações

ANEXO IV Modelo de Proposta de Preços

ANEXO V Procuração nomeando representante legal

ANEXO.VI Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações

ANEXO VII Modelo de declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

ANEXO VIII Modelo de declaração que cumpre os requisitos de habilitação

32 ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

32.1. O edital completo ficará à disposição dos interessados e as dúvidas poderão ser esclarecidas na

Prefeitura Municipal de Piên, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 21 de outubro de 2021.

ELI0_CLEMENTE

)E VIAÇÃO E SERVIÇOS DOROVIÁRIOS

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Plên/PR. CEP 83.860-000.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. É de responsabilidade única e exclusiva da SECRETARIA DE VIAÇÂO E SERVIÇOS

RODOVIÁRIOS a sua aplicação, sua correta condição de utilização e sua preservação.

2. OBJETO; Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme

solicitação da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários, conforme especificações

e quantidades estimadas abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

DE

MEDIDA

QTDE VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA

SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE
30CM. UN 600

43,00 25.800,00

2 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA

SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE
40CM.

UN

1000 57,67 57.670,00

3 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA

SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE
60CM.

UN

749 106,67 79.895,83

4 fUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO
DE 1 MT

UN

50 425,00 21,250,00

5 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO
DE 1,5 MT

UN

89 898,33 79.951,37

TOTAL GERAL R$ 243.317,20

DE VALIDADE da proposta (não inferior a 60 dias).

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: O objeto deste PREGÃO deverá ser entregue em até 05 (cinco)

dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho, onde constarão todas as instruções para a

entrega, de segunda a sexta feira das: 08:00 às 11:30 e das IShOO às 16:00, devendo ser realizada na

sede da Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários, na Rua Reinaldo Oliveira Mendes, Centro/Piên.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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4.1 Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de Empenho no

Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

5. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Os materiais objetos desta licitação são de extrema

importância para a Secretaria, visto que são utilizados na manutenção de esgotos e bueiros das estradas

rurais e détnais vias municipais. Ressalta-se que a manutenção das estradas e vias públicas do município

é de extrema relevância, tendo em vista que os munícipes de Piên se utilizam destas estradas e vias

para escoar sua produção, bem como para se deslocar entre as regiões. Assim sendo é de extrema

relevância que seja feita a manutenção constante das estradas, pois é através delas que a produção

rural é transportada, bem como as pessoas de deslocam entre as diversas regiões, dirigindo-se a sede

do Município ou até mesmo para outros Municípios. Ademais, o Município de Piên faz divisas com outros

estados e, consequentemente, a manutenção destas vias beneficia de uma forma gerai a toda população

do Município.

6. JUSTIFICATIVA PARA REGISTRO DE PREÇOS; Em atenção ao artigo 2°, do Decreto 153/2011,

informamos que o quantitativo dos itens requisitados leva em consideração o atendimento das

necessidades da Administração, dentro do período de 12 (doze) meses, inclusive o atendimento de

situações imprevisíveis. A estimativa dos itens a serem efetuados e sua provável utilização foi baseada

nas quantidades e sendo apenas uma estimativa da real necessidade. E por se tratar de aquisições

eventuais;^ e por não termos a quantidade exata dos itens e nem datas a serem solicitados. Além do

objetivo de atender ás demandas deste Município e permitindo um melhor gerenciamento das

aquisições, sem prejuízos da economia de escala e da eficiência dos recursos aplicados, justifica-se o

Registro de Preços quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações

freqüentes, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, quando

for convertíente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou quando, pela

natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela

Administração Pública.

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os materiais serão recebidos:

* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Editai e da proposta.
* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
* Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

* No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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8.1. CLEUON DAS NEVES - Matrícula 4765286.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabiiidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

f'

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos serviços nas condições, no prazo e nos locais indicados pela Secretaria
de Viação e Serviços Rodoviários, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço e prazo de garantia;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990);
9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, o serviço com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atçnder prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o serviço, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos

provisoriarhente com as especificações constantes do Editai e da proposta, para fins de aceitação e

recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor

especialmente designado;

11. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Editai.

12. JUSTIFICATIVA QUANTO À EXCLUSIVIDADE CONCEDIDA À MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS: A realização de procedimentos iicitatórios cuja participação é exclusiva para

Microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, encontra respaldo legal na Lei Complementar n°

123/06 (alterada pela Lei Complementar n° 147/14), mais precisamente no disposto no inciso I do art.

48 da referida Lei, bem como está amparada pelo que disciplina a Lei Complementar Municipal n° 1/15,

que trata''da questão no inciso III do § 1° do art. 34. Ademais, a grande maioria das empresas

localizadas no Município de Piên e região estão enquadradas como Microempresas, Empresas de

Pequeno Porte ou são Microempreendedores Individuais, os quais, por equiparação, são também

contemplados com os benefícios das Leis acima citadas. O crescimento e o desenvolvimento do

Município vêm proporcionando inúmeras oportunidades de negócios às micro e pequenas empresas

instaladas na cidade e na região e cada vez mais o município tem empregado esforços para a construção

de um ambiente que permita a essas empresas um melhor aproveitamento dessas oportunidades e a

conversão destas em inclusão social, emprego e renda. O Município de Piên, desde 2009 concede

tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. O tratamento

diferenciado às micro e pequenas empresas visa ampliar sua participação nas licitações municipais e

assim impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Há que se considerar que as

contratações públicas são de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país.

O planejamento adequado das compras governamentais é um fator relevante em favor do

desenvolvimento local e regional, visto que pode privilegiar os pequenos negócios sediados no município

e região... Assim, o Município de Piên busca realizar licitações voltadas ao fortalecimento e ao

desenvolvimento econômico e social da cidade, sempre ancorado nas legislações pertinentes e nas

políticas públicas de que visam esse desenvolvimento.

13.1. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES.
Brastubos Artefatos de Cimento e Terraplanagem Ltda
Arno LuííÈ de Lima

Tecnotubos Tecnologia em Tubos de Concreto Ltda

Elaborado em 07 de Outubro de 2021.

CLEITON DAS NEVES

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

HÉLIO CLEMENTE

Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários
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ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N^ /2021

PREGÃO ELETRÔNICO No OXX/2021

1- Aos dias do mês de de 2021, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO No
105/2024-/ foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis
Federais n°. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas,
regem o relacionamento obrigacionai entre o Município de Piên, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXX, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Maicon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG n°. - SSP-PR e inscrito no
CPF/MF sob o n°. , neste ato assistido pelo Procurador do Município ,
OAB/PR e em conjunto com o Secretário Municipal , inscrito no CPF/MF sob o no.

e o DETENTOR DA ATA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob n° , Inscrição Estadual n° , Inscrição Municipal n° , com
endereço à , neste ato representado por , inscrito no CPF sob
no

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO No OXX/2021,
homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 'XXX de XXXX de' 2021, bem como a classificação obtida
no certam'e, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o objetivo o Registro de
preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Viação e Serviços Rodoviários conforme necessidade da Secretaria Municipal
de Viação e Serviços Rodoviários.

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados
pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores extraídos a

partir do sistema Equiplano.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de R$

(  - ), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a
execução do objeto.

1.4. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços
e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas
e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021 e seus anexos, bem como o Termo de Referência,
sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão
e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as

exigênciaá do Edital retro mencionado

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização
de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa, mediante comprovante de
recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO No 105/2021.

3. A entrega deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente nos locais indicados pela secretaria solicitante
conforme descrito na Nota de Empenho:
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3.1. A Contratada obriga-se a:

a) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicada pela Divisão solicitante,

em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva
nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante,
modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

«r"

b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ° 8.078, deli de setembro de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do

presente Termo de Referência;

f) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovação;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

«/■

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na Ata de registro de Preços;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

3.2. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa de entrega.

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade; quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que
será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado
o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

SECRETARIA FISCAL

VIAÇÃO E SERVÇOS RODOVIÁRIOS Cleiton das Neves
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5. o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das
prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
sanções previstas neste Registro de Preços.

5.1. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada a retirá-
lo e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida pela Contratante,
ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 %
(dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em
conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

5.2. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante,
ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 %
(dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em
conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em até
30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na
fonte de'recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela
Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive
as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Tributos Municipais e Tributos
Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se q término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de

pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado
monetariamente INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido
adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c". Lei Federal 8666/1993).

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comorovadamente. impeçam
o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

c) Pelo INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para
atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

7.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser
para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o
Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a
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preferência do beneficiário do registro em iguaidade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei
Federal no. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir

discriminados:

SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
05.001.15.452.0005.2009.33.90.30.2400

10. No ca'So de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem

prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas e
comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão
aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

tf'

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

11. Muita, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o
pra?o da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração,

ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°. 8.666/93 e alterações
posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da muita relativa à rescisão, prevista
na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata

de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso muita relativa à rescisão,

preVista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou

complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa
de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por
cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem

prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no
instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos

anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro
de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e

perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de
10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, coitiportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federai ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas
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de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo
de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do
valor da slia proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o
Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficiai, de acordo com a Lei n°. 8.666/93.

«r'

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará
sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com multas, tanto moratórias
como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição,
devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em
Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações.

10.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas
e danos cabíveis.

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias
alusivas a. multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por
qualquer outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidadê que implique no
impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas
hipóteses-dos artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pelã Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) fi cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
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f) 0 fornecedor poderá solicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta
ciáusuia, será feita mediante pubiicação em imprensa oficiai do Município.

12.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampia
defesa, será formaiizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
12.2. O fornecedor poderá soiicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratuai, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do canceiamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante
publicação em imprensa oficiai do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibiiidade com
as obrigações por eie assumidas, todas as condições de habiiitação e quaiificação exigidas peio Editai
de PREGÃO ELETRÔNICO 105/2021.

14. Faz parte integrajite desta Ata de Registro de Preços, apiicando todos os seus dispositivos, o editai
de PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos
aditados s a proposta da detentora da Ata naquiio que não contrariar as presentes disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento iicitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

16. Para constar que foi iavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de iguai teor
e forma, que vão asisinadas pelo Prefeito Municipal de Piên, e peio representante do Detentor, e duas
testemunhas.

f

Piên, de XX)C<x"dè!2021

Maicon Grosskopf (Razão Social)
^ Prefeito Municipai (Representante)
Órgão Gerenciador Detentor da Ata de

Registro de Preços

Procurador do Município Secretário Municipai

OAB n° Decreto n°

Testemunhas:

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:
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ANEXO III
f

MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico n° .... /2021

Declaramgs para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe,

instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoai, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal n.° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.o 8666/93;

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos deciarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em

quaiquer e suas esferas;

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e

estamos cientes da obrigatoriedade de deciarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de 2021.

(Nome e gssinatura do Representante Lega! da Empresa Proponente).

(apontado no contrato soda! ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está deciaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com

o número do CNPJ.
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ANEXO IV

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Piên

Sr. Pregoeiro,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.o /2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. 5® nossa proposta de preços, a preços fixos

e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é

ITEM DESCRIÇÃO

QNtDE MARCA

/MODE

LÒ

GARAN

TIA

VALOR

UNITÁRI

; c;'-OÍ" "S
VALOR

TOTAL

1

O prazo de validade da proposta de preços é de finserir o prazo de validade) (finserir o prazo de
f'

validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa

de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar n° 123/2006.

Local, de de 2021.

{nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V

PROCURAÇÃO NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA

DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

Nome: (Rãzão Social)

Nome Resumido:

Endereço:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição estadual: RG:

Telefone comercial: Fax:

Celular: ■

E-mait.

Representante legal:

Cargo:

Telefone:

Ramo de Atividade:

1. Por melo do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao

Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual

declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais

venha a participar;

b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins
if'

de habilitação nas licitações em que for vencedor;

c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno

conhecimento;

d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e

e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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3. O Licitahte reconhece que a utilização do sistema eietrônico de negociação implica o pagamento de

taxas de utilização, conforme previsto no ANEXO VI do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Boisa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boieto de cobrança bancária

referente às taxas de utiiização ora referidas, nos prazos e condições definidos no ANEXO VI do

Reguiamento Sistema Eietrônico de Licitações da Boisa de Licitações e Leiiões do Brasil. ^

5. (Cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos

poderes sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código

Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-io e representá-lo nos negócios de seu interesse

realizados por meio do Sistema Eietrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,

podendo a sociedade corretora, para tanto:

a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;

b) apresentar lance de preço;

c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro;

d) solicitar informações via sistema eletrônico;

e) interpor recursos contra atos do Pregoeiro;

f) apresentar e retirar documentos;

g) solicitar e prestar deciarações e esclarecimentos;

h) assinar documentos reiativos às propostas;

i) emitir e firmar o fechamento da operação; e

j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que

não poderá ser substabelecido.

Corretora:

Endereço:

CNPJ:

O presente Termo de Adesão é válido até _J / podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer

tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas

durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Locai e data

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida efn cartório)
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ANEXO VI

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - (DIRETAMENTE PELO LICITANTE).

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Operadores

1 Nome: ̂

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: E-mall:

2 Nome:

CPF: Fun^o:

Telefone: Celular:

Fax: E-mail:

3 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

Fax: E-mail:

O Licitante reconhece que:

a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo

de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos

decorrentes de seu uso Indevido;

b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação

escrita de seu titular ou do Licitante;

c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada

Imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;

d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no

sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

e) O não pagamento da taxa ensejará a sua Inclusão no cadastro de Inadimplentes da Bolsa, no Serviço

de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e daía:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VII

MOPELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇÃO

, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , por intermédio de seu

Representante Legai, Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade

n.° , inscrito no CPF/MF sob o n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital

de n° / , sob as penas da lei, que esta empresa, na

presente âata, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.o 123, de 14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n.°

123, de 14/12/2006;

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar n.°

123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da

Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(local e data)

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou

Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da

mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
éf

Microempreendedor Individuai, faisa ou inverídica sujeitará a iicitante às penaiidades previstas neste

Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO.

REF. PREtíÃO ELETRÔNICO No ... /2021

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n° 10.520/2002, a
f'

empresa (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de

habilitação para o PREGÃO N° .../2021, cujo objeto é ... .

(Local e data)

Nome e Assinatura do Representante Legal

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)
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DATA: 21/10/2021

Protocolo n°: 2742/2021 Requerente: Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários

Ref: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme soiicitação da
Secretaria Municipai de Viação e Serviços Rodoviários.

AO Juriaicõ7

Para vossa análise e parecer, encaminho o presente Registro de preços.
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JurídicaPIEN
Protocolo Equiplano: 2742/2021
Assunto: "Registro de preços para eventual aquisição de tubos de concreto (...)"
Requerente: Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.

Parecer Jurídico

I - Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para análise do
Processo Lieitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de tubos de concreto (...).

Tendo por justificativa do Secretário Claudemir Hélio Clemente, o seguinte:

"Os materiais objetos desta licitação são de extrema importância para a Secretaria,
visto que são utilizados na manutenção de esgotos e bueiros das estradas rurais e
demais vias municipais. Ressalta-se que a manutenção das estradas e vias públicas
do município é de extrema relevância, tendo em vista que os municipes de Piên se
utilizam destas estradas e vias para escoar sua produção, bem como para se
deslocar entre as regiões. Assim sendo é de extrema relevância que seja feita a
manutenção constante das estradas, pois é através delas que a produção rural é
transportada, bem como as pessoas de deslocam entre as diversas regiões,
dirigindo-se a sede do Município ou até mesmo para outros Municípios. Ademais, o
Município de Piên faz divisas com outros estados e, consequentemente, a
manutenção destas vias beneficia de uma forma geral a toda população do
Município."

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal justificando
a necessidade da aquisição, do termo de referência, da autorização do secretário municipal
para a abertura da licitação. Portaria 496 de 06 de maio de 2021 que designa pregoeiro e
equipe de apoio, mapa comparativo de preços, declaração de existência de dotação
orçamentária, minuta do edital e anexos, das cotações de fornecedores habilitados com
consulta de certidões de regularidade fiscal e trabalhista, as quais foram fornecidas pela
assessoria de licitações e contratos.

II - Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações da Administração Pública somente podem ocorrer de
acordo com os princípios e regras basilares dispostos no art. 37, caput e inciso XXI, da
Constituição Federal e na legislação infraeonstitucional. Na mesma toada, deve respeitar a Lei
n° 8.666/93, que dispõe sobre Licitação e Contratos Administrativos, prevendo em seu art. 22
as principais modalidades de licitação originalmente existentes, dando a cada uma delas
particularidades bem definidas.

Sendo de suma importância esclarecer que a Administração Pública dispõe ainda da
modalidade Pregão, regida em legislação própria pela Lei n° 10.520/02, sendo cabível quando
o objeto do contrato for aquisição de bens ou serviços classificados como "comuns" e que
diante destas peculiaridades, o procedimento também deve ser conduzido em perfeita
harmonia com o texto constitucional, bem como, com a Lei de Licitação e regida pelos
Princípios da Administração Pública.
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A modalidade pregão na forma eletrônica visa, basicamente, aumentar a quantidade
de participantes e baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de tempo e
recursos do orçamento público. Permite, ainda, a ampliação da disputa, com a participação de
maior número de empresas, mais agilidade e transparência, possibilitando uma negociação
eficaz entre os licitantes e tomando o processo final mais eficiente e menos custoso para a
Administração Pública.

Nesse sentido, observando-se os documentos acostados aos autos do processo
licitatório em epígrafe, justifica-se a utilização do Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço
por Item, para o referido procedimento licitatório, considerando a natureza do objeto a ser
contratado, a estimativa da despesa e a fonte dos recursos que arcarão com a contratação,
sendo certo que, não obstante o caráter facultativo do pregão, o mesmo se mostra
aconselhável em função das vantagens que esse sistema pode proporcionar se bem utilizado
pela Administração.

No que se refere as regras específicas do Pregão Eletrônico, verifica-se que no
instrumento convocatório, especificadamente no item 1.4 do Edital, houve o registro de qual
será a plataforma que disponibilizará o sistema eletrônico para a realização do certame, qual
seja www.bll.org.br.

O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000, e,
subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93. E, no caso vertente, pressupõe-se correta a
manifestação sobre a natureza comum dos produtos a serem adquiridos, o que viabiliza a
adoção do pregão como modalidade licitatória.

O Registro de Preços sendo um dos procedimentos que podem ser adotados na
contratação e está previsto no "Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013" e, neste caso, se
mostra adequado por permitir a Administração realize compras futuras e fracionadas,
conforme as requisições por demanda das Secretarias, passando o vencedor do certame ter
apenas a garantia de preferência na contratação, concedendo assim melhor controle nos gastos
públicos. Além disso, o tipo menor preço por item, também se mostra adequado ao objeto da
contratação, em razão da natureza dos itens e suas especificidades.

Quanto a justificativa de exclusividade para micro e pequenas empresas em alguns
lotes, notamos que a Lei 123/06, (modificada pela LC 147/14) no inciso I do art. 48 que a
Administração Pública "deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais)", havendo ainda previsão de tratamento
diferenciado a microempresas no ordenamento local através do inciso III do §1° do art. 34 da
Lei Municipal n° 01/2015 que "Institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito do Município".

Portanto, vemos que a limitação do certame a micro e pequenas empresas e
empresários individuais em contratações em que os itens não atinjam o valor máximo de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) não se trata de mera faculdade mas, de obrigação imposta a
Administração de forma imperativa pela Lei sendo que, está ao pretender contratar deve
conceder tratamento diferenciado a tais empresas, tendo o legislador optado por esta
normativa claramente para fomentar o desenvolvimento de pequenos negócios, que não
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teriam chance de ser contratados na ampla concorrência por questões mercadológicas e,
assim, incentivar ainda que indiretamente a economia local.

O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e deve conter
todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a sua descrição
detalhada, o orçamento estimativo de custos e o cronograma físico-fmanceiro da execução.
Em atendimento à exigência legal, foi juntado nos autos o documento intitulado Termo de
Referência, devidamente aprovado e assinado pela autoridade competente, o qual vislumbro
estar satisfatório.

A Lei n° 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos pregões, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, neste sentido, foi anexado ao
processo a declaração de disponibilidade orçamentária e financeira atestada pelo contador
José Luiz de Barros, servidor do Município matrícula 35076-1.

E, por fim, ressalta-se, estar presente a autorização expressa do Secretário de
Administração e Finanças Claudemir José de Andrade, para o início dos trabalhos
licitatórios, atestando a existência de recursos para contratação.

Ainda, analisando os autos, verifica-se que a Minuta do Edital segue todas as
cautelas recomendadas pela Lei n°. 8.666/93, que em seu art. 40 elenca os pressupostos que
deverão constar do Edital de Licitação, possuindo indicação de número de ordem em série
anual, órgão da Administração Pública interessado, modalidade de licitação e regime de
execução.

Percebe-se, ainda, que bá o indicativo expresso da regência do certame, nos termos
da Lei de Licitações, com a designação do local, dia e hora para o recebimento dos envelopes
de documentação e proposta, entre outros requisitos previstos na legislação vigente.

Para além disso, segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n°. 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a
minuta da ata de registro de preços/contrato, o que foi atendido no presente caso - contando
no mesmo; preâmbulo, objeto, tipo, dotação orçamentária, disposições preliminares
recebimento e abertura das propostas e data do pregão, condições de participação,
regulamento operacional do certame, cadastramento das propostas, abertura da sessão
pública, formulação de lances, aceitabilidade da proposta vencedora, condições de
habilitação, encaminhamento da proposta vencedora, dispensa da garantia, esclarecimentos
ao edital, providências/impugnação ao edital, recursos administrativo, sanções
administrativas, adjudicação, homologação, divulgação do resultado final do pregão,
aquisição, entrega dos itens objeto do pregão, contratação/ata de registro de preços, prazo e
local da entrega dos itens, pagamento, reajuste e da atualização dos preços, disposições
finais, relações de anexos e elementos bases necessários à elaboração da proposta.

III - Conclusão

Pelo exposto, e pelos fundamentos apresentados, temos que o Procedimento
Licitatório, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de tubos de concreto
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(...), atende aos princípios norteadores do processo de licitação e se encontra devidamente
respaldado na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n°3.555/2000 e, subsidiariamente, na Lei n°
8.666/93, sendo adequada a modalidade e o tipo adotado, bem como, aprovado o edital de
convocação.

Quanto a restrição a participação de micro e pequenas empresas neste certame
entendo estar adequada, porquanto, como já dito se trata de mero cumprimento de imposição
legal insculpida no inciso I, da Lei 123/2006, e do inciso III do §1° do art. 34 da Lei
Municipal n° 01/2015.

Anoto que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas
observadas na instrução processual e no Edital, bem como, as justificativas do Secretário
requerente com seus anexos e que, não se incluem no âmbito de análise desta Procuradoria os
elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou
orçamentária.

O presente parecer possui caráter meramente opinativo, destinado a dar subsídios a
decisão da autoridade a que se destina e cinge-se, exclusivamente, de estudo dos contornos
jurídicos, da legislação e jurisprudência em tomo do assunto em comento.

IV - Recomendação

À área de licitações e contratos: para que verifique a documentação para
habilitação compatível com o ramo do objeto licitado e dentro do prazo de validade atestado,
conforme prevê o art. 27 e 32, da Lei 8.666/1993, bem como para que se atente à vinculação
da redação do contrato para com as especificações do edital de convocação, em atendimento
ao disposto no art. 55, XI, da Lei de Licitações e Contratos.

É o parecer. S.M.J.

Piên, 22 de outubro de 2021.

Calebe França Costa
Procurador Jurídico

O Ab|pR 61.756
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021

PROCESSO N° 2742/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

Objeto; Registro de preços para eventuai aquisição de tubos de concreto, conforme

soiicitação da Secretaria Municipai de Viação e Serviços Rodoviários conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do anexo I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais 0° 8.666/1993 com suas aiterações e n® 10.520/2002, Decreto Federal

10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014),

Lei Complementar Municipal n° 001/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal n® 176/2016) e

Decretos Municipais n° 002/2006 e n° 153/2011.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:29 horas do dia 09 de novembro de 2021.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 09:30 do dia 09 de novembro de 2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir de 09:30 do dia 09 de novembro de 2021.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e

Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.ora.br "Acesso Identificado no iink - iicitações".

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 25 de outubro a 09 novembro de

2021, no site www.bll.ora.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, n° 373

CeiiLlu,Jjill PlÔliyPh^ LhP 8b.860-000.

Piên/PR, 21 de outubro de 2021.PUBLICAÇÃO
Cértifico para os devidos fips que
este Edita! foi publicado no quadro
de editais da Prefeitura de Piên.

Piên tO/A

Funcionário Responsável 5EC

HÉLIO CLEMENTE

LETÁRIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS DOROVIÁRIOS

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 1
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail; licltacoes@Dien.pr.QOv.br - Fone (41) 3632-1136
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OBJETO: Registro de preços para aquisição de tubos de concreto. Edital disponível no
site: vyww.nien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 25/10/2021 no site Bolsa
Brasil de Licitações BLL. Abertura das Propostas: 09/11/2021 às 09h30 (horário de
Brasília) no site já citado^

Piên/PR, 21 de Outubro de 2021.

lèlene

regoeiro Municipal

PUBLICAÇÃO
A.M.P data^/W_il
DIOE datai^^/lo ! SlI
DOU data: / /

Assinatura Respopsável
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CLA UDEMJR JOSE DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças
Publicado por;
Luciana Lubke

Código Identificador:27789938

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1144/2021. DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

PORTARIA N° 1144/2021.

DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a servidora pública Leticia Aparecida Fuerst,
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 12.590.498-0/PR,
matricula funcional 4765241, ocupante do cargo público de
provimento em comissão de Assessor de Jurídico, o pagamento de
diária(s);

Objetivo da
viagem

Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N' do

empenho
Reunião Registro
de Imóveis em

Rio Ncgro/PR
25/10/2021

Rio Negro/PR
01 (uma) 36,00 7258/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 20 de outubro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador: 13E95FC9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 105/2021

'REGÃO ELETRÔNICO N°. 105/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de tubos de concreto.
Edital disponível no site: www.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas;
a partir de 25/10/2021 ̂ no site Bolsa Brasil de Licitações BLL.
Abertura das Propostas: 09/11/2021 às 09h30 (horário de Brasília) no
site já citado.

Piên/PR, 21 de Outubro de 2021.

MARCOS A VRÉLIO MELENEK
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identiflcador:273C9362

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, INTIMA, pelo
presente Edital, por se encontrar em lugar incerto, a empresa SLA
COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ sob n" 31.789.047/0001-00, inscrição estadual n°
258.863.315, para, se desejar, apresentar defesa escrita, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste Edital, nos autos
do Processo Administrativo Apuratório n° 011/2021, o qual visa
apurar a ocorrência de suposta irregularidade cometida na execução da
Ata de Registro de Preços n° 145/2021, decorrente do Pregão
Eletrônico n° 038/2021, qual seja: falta de entrega dos itens solicitados
através das Notas de Empenho n°s 3364/2021, 3396/2021 e
3397/2021, emitidas em 31/05/2021, que constitui em tese,
irregularidade administrativa prevista no art. 4° da Instrução
Normativa n° 9/2015, puniveis com sansão desde advertência à
declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com as penalidades previstas no art. 87 da Lei n°
8.666/93.

Eventual defesa deverá ser direcionada ao Prefeito Municipal
encaminhada através da Comissão Processante Permanente - CPP,
cujo protocolo será recebido no prédio da sede da Prefeitura
Municipal de Piên, localizada à Rua Amazonas, n° 373, Centro,
Piên/PR, CEP 83860-000.
Através desta, informamos, ainda, que haverá continuidade do
presente processo independentemente da apresentação da defesa.

Piên/PR, 21 de outubro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst

Código Identificador:9A9295AC

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 2622/2021

PORTARIA N.° 2.622/2021

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - PRORROGAR, a licença para tratamento de saúde da
Servidora Pública Municipal NEUSA APARECIDA GUILHERME
BANDEIRA, matricula fimcional n° 315-1, CPF n° 787.105.709-00,
ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde Nível -
15A, referência A02, em conformidade com o atestado médico datado
em 19/10/2021.

Art. 2° - A remuneração correspondente ao período de afastamento
será efetuado diretamente pelo INSS.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipai de Pinhal de São Bento, Estado
do Paraná em 20 de outubro de 2021.

Publique-se

PA ULO EALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri

Código Identificador:907F5757

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão N° 74/2021, na forma presencial.

EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME e EPP

www.diariomunicipal.com.br/amD 255
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I Paranaguá

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 071/2021
REGISTRO DE PREÇOS N° 055/2021

OBJETO: Aquisição de Gabinete Modular Muiliuso para Gestão de
Documentos e Objetos, bem como Aquisição de Gabinete de Estooagem
para Gestão e Armazenamento e Serviço de Desmontagem
Deslocamento e Remontagem por Face de Gabinete Modular Muitiuso
já existente, em atendimento as Secretarias Municipais, i,D, 903469
TIPO: Menor Preço Global
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021 - HORÃRIO: 09:00 HORAS
VALOR ESTIMADO: R$ 1,929,813,50 (um milhão, novecentos e vinte e
nove mil, oitocentos e treze reais e cinqüenta centavos),
ENDEREÇO: www.paranaaua.or.oov.br (Portal da Transparência -
Suprimentos - Compras - Licitações) e www.licitacoes-e.com.hr.
LEGISLAÇÃO APL-iCÁVEL: Lei n» 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993, Lei
Complementar n® 123/2006 com as alterações da Lei Complementar n°
147/2014, Outros esclarecimentos poderão ser fomecidos peia
Pregoeira na Rua Júiia da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 às
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas ou peio telefone n° (41) 3420-6003.

PARANAGUÃ, 21 DE OUTUBRO DE 2021
MARILETE RODRIGUES DA SILVA DO ROSÁRIO

Pregoeira

150885/2021

I Pato Branco

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 95/2021 - PROCESSO N° 200/2021
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Liciane Cristina
Puttkamer, designada pelaAdministração Municipal através da Portariaa°I.2I8/202I,
toma público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
destinado á participação de empresas de qaaiquer porte, objetivando a Implantação
de Registro de Preço^paia futura e eventual prestação de serviços de manutenção
coiretíva com substituição de peças, manutenção preventiva e instalação e desinstalação
de eqmpamentos, para todos os equipamentos odontológicos utilizados no Centro de
Especialidades Odontológicas, nas Unidades de Saúde e Odontomóvel da Secretaria de
Saúde do Município de Pato Branco, confoime condições e especificações estabelecidas
no edital, sendo a licitação do tipo "menor preço", com critério de julgamento "menor
preço giobai", considerando a apresentação de maior desconto iinear para todos os
itens, em conformidade com as disposições contidas na Lei n° 10,520/2002, Decreto
Muracipal n° 8.574, de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal n° 5,081, de 02 de
janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar
n° 123/2006 e alterações. Decreto n° 8,441, de 08 dejaneiro de 2019 e subsidiariaraente
a Lei n° 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço
máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 2,175,241,70 (dois
miibões cento e setenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos),
O recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e disputa de preços
será exclusivamenlepormeio eletrônico, no endereço: úffn.t.-/fWmiuviv./ir/rnmora.iri;r-/»-/
horário oficial de Brasüia- DF, confomie segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ
AS 09 /NOVEl HORAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DF, 2021.0 inteiro teor do
Editdeseusanexospoderãoser retirados gratuitamente (em mídia digital)junto a Divisão
de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua
Caramum, n® 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patnhrancn pr pnv

- hltBs://www.gov.br/cninpras Demais infomiações, fones: (46) 3220-1565/1566,
licitacao2lS)natobrancn.nr.i>nvbr Pato Branco, 21 de outubro de 2021, Liciane

Cristina Puttkamer - Pregoeira.
150773/2021

I Paula Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
AVISO DE ABERTtfRA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 82/2021
PLATAFORMA; wnvw.gov,br/compras/pt-br
OBJETO: Registro de Preço para fiitura e evenhial aquisição de brinquedos, em
atendimento a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do
Município de Paula Freitas/PR. Envio das propostas: até as 08hl4min do dia
17/11/2021, Abertura das Propostas; 17/11/2021 ás 08hl5min, O edital
encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.® 646, Paula
Freitas/PR, das OShOOnnn às IVhOOmin ou no site: www.panlafreitas.pr.gov.br,
E-mail: licitacoes@p^nlaíreitas.pr.gov.br

20/10/2021 .

Sebastião Algacir Daipra
Prefeito Municipal

Pieu

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 105/2021
Tipo: Menor Por item

OBJETO Registro de preços para aquisição de tubos de concreto, Edital disponível
no site: www.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00
no SITE da Bolsa brasil de licitações BLL, Abertura das Propostas: 09/11^021 ás
09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Fiên/PR, 21 de Outubro de 2021.

Marcos Aurélio Melenek

Pregoeiro Municipal
151050/2021

r

I Pinhais

Aviso de Licitação
Pregão Presencial n° I2I/202I - SRP

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, higienização, proteção e segurança
destinados ao enfrentamenlo da pandemia COVID-19, TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor Preço. VALOR MÁXIMO: R$ 5.778,213,58. ENTREGA E ABERTURA
DOS ENVELOPES: dia 10/11/2021, às 09:00 horas, LOCAL: CENFORPE 11,
localizado no Complexo da Secretaria Mimicipal de Educação, na Avenida Irai,
696, bairro Weissópolis, Pinhais/PR (entrada pela Rua Rio Negro), EDITAL:
Estará disponível aos interessados, no site htm://wHnv.nmbais nr gnv hr no link
Licitações, do dia 22/10/2021 ao dia 09/11/2021, INFORMAÇÕES: poderão
ser obtidas no site ou pelo telefone (041): 3912-5277, das 08:00h às I2:00h e das
I3:00h às 17:00h. Pinliais, 21/10/2021,

150946/2021

I Piraquara

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 53/2021
Processo Administrativo n.® 48.863/2010 - Pregão Eletrônico n,° 08/2021

Detentora da Ata: ALTA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ n®
05.076.619/0001-01— Objeto: cancelamento dos itens 1- Sassami (iilézinho de frango)
no valor total de R$ 392,450,00 (trezentos e noventa e dois mil e quatrocentos e cinqüenta
reais), item 7-Sassami (iilézinho de fiango) no valor total de R$ 130.500,20 (cento e trinta
mil e quinhentos reais e vinte centavos), item 4 - Peito de fiango sem osso e sem pele,
congelado, emb. De IKg no valor de RS 118.440,00 (cento e dezoito mil e quatrocentos e
quarenta reais), item 10 - Peito de fiango sem osso e sem pele, congelado, emb. De IKg
no valor de RS 39,028,80 (trinta e nove mil e vinte e oito reais e oitenta centavos), item
5 - Patinho bovino tiras/iscas congelado, Emb, De 1 e/ou 2kg no valor de RS 58,905,00
(cinqüenta e oito mil e novecentos e cinco reais), item 11 - Patinho bovino tirasfiscas
congelado. Emb, De 1 e/ou 2kg no valor de RS 20.295,00 (vintemil e duzentos eiioventae
cinco reais), item 6 - Filé de peito de fiango congelados no valor de RS 89.200,00 (oitenta
e nove mil e duzentos reais) e item 12 - Filé de peito de fiango congelados no valor de
RS 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) nos ternios do item 4.7 da ata de registro de
preços n® 53/2021 do Pregão Eletrônico n.® 08/2021, Data da assinatura: 19/10/2021.

150957/2021

Pitãàga

150548/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 75/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
Abertura das propostas as 09hDImin, do dia 08 de Novembro de 2021, tipo
menpr preço por lote. Local Prefeitura Mtuucipal de Pitanga. Edital disponível
pelo site: www.pitanga.pr,gov.br. Pitanga, 21/10/2021, Maicol O, C, Rodrigues
Barbosa — Prefeito Mtmicipal,

150839/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 76/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TINTAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS. Abertura das propostas as C9h01min, do dia 09 de Novembro de
2021, tipo menor preço por lote. Local Prefeitura Municipal de Pitanga, Edital
disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br. Pitanga, 21/10/2021, Maieol O, C,
Rodrigues Barbosa — Prefeito Municipal,

151007/2021
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TCEPR
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Voltar

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora

Ano*

N° ilcltação/dlspensa/lnexlglbllldade*

Modalidade*

Número edital/processo*

-Informações Gerals-

MUNiaPIO DE PIEN

2021

105

Pregão

105/2021

Instituição FIrlánceIra

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de organismos internaclonais/multilaterais de crédito-

Descrlção Resumida do Objeto* Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -
R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Editai

Data da Abertura das Propostas

Ménqf Preço ■

0500115452000520093390302400

243.317,20 '

22/10/2021

09/11/2021 Data Registro

Data Registro

26/10/2021

Há Itens exclusivos para EPP/ME? i-Sirni ^
Há cota de participação para EPP/ME? !i/;! Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 1/ -:

Data Cancelamento

KlSiar Esetefe-

CPF: 966354958 fLoaoUfl

https://servlcos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Munlclpal/aml/DetalhesPrpcessqCompra.aspx 1/1
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I
CNPJ: 07.859.451-0001 -28 I.E: 90.631.359-65

Rua Dias de Morais. 117. Centro - Quitandinha Estado do Paraná

CEP: 83.840-000 FONE: (041) 3623-1360

brastubos@hotmail.com

Ao Município de Piên

Sr. Pregoeiro, Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 105/2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste,

relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA/

FABRICANTE

UNID QUANT VALOR

UNIT. R$
VALOR

UNIT. R$

4 rUBO DE CONCRETO FCK 25I\/IPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE 1
MT

Brastubos UN 50 R$ 293,90 R$ 14.695,00

5 TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM

ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE
1.5 MT

Brastubos UN 89 R$ 564,90 R$ 50.276,10

VALOR TOTAL: R$ 64.971,10

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 DIAS (SESSENTA DIAS) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de
pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar n" 123/2006.

Quitandinha, 09 de NOVEMBRO de 2021.

MAURÍCIO BHRAS t Assinado de forma digital por MAURÍCIO
1 c/-LJiMr-.rm ^ AbHRAS LECHINOSKI;07524465920LECHI NOS Kl:07524465920/"" Oados; 2021.11.09 10;32:46 -03'00'

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI

CNPJ: 07.859.451/0001-28

MAURÍCIO BHRÁS LECHINOSKI

Representante Legal

CPF: 075.244.659-20
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o&o

Cadastro

Inscrição Estadual

Nome Empresaríaí

Endereço

Telefone

E-maií •

Atividade Econômica
Principal

ira»; Datà/hfofa HòstCELEPAR:.
26/10/2021 ̂ 16 44 05

Atividade(s)
Êconômica(s)
Secundária(s)

GaraÇterísticas dò
Estabelecimento

Formas de Atuação

Início das Atividades

Código SRP Atual:

Situação Cadastrai
Atual:

Regime Pagamento
Atual:

SPED (EFD, NF-e,
CT-e, NFC-e):

de Inscrições Estaduais

Infórmações dó Gontribüinté

90631359-65 inscrição CNPJ 07.859.451/0001-28

BrãstubOS Artefatos de Çimento e Terraplanagem - Èireli ̂  Me

Rüa Dias de Morais, 117, Centro-
83840-00.0 - Quitandinhã - PR

(41)3623-1360

BRASTUBOS@HQTMAIL.COM

4313-4/00 - Obras de Terrapjenagem

.2330-3/02 - FabriGacao dè^Artefatos de CirnentO para.ljso.ria:Gonstruçao
4744-0/99 - Cornerçib Varejista do Materiais dê Construção em Geral

4930-2/02 - Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos
e Mudanças,.Intermunicipâi, Interestadual e Internacional

4120-4/00 - Construção de Edifícios

4213-8/00 - Obras dé UrbanizaÇao - Ruas, Praças e Calcadàs

4222-7/01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de
Esgoto e Construções Cprrélatas, Exceto Obras de Irrigacao

4311-8/02 - Preparacao dp Canteiro e Limpeza de Terreno

4330^/99 - Outras Obras de Acabamento da Construção

Unidade Produtiva.com Atividade no Local

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

05/2013

1.2520;2Ò3 - Desde Õ6/2021

Ativo - Desde 05/2013

2520;203 .- Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do
Mes+2 - Desde 06/2021

Maiores informações cliqüè aqui

hf;1ns://www.finntp!rnp.í r>r aOv hWCnrlio.fYiq/ r, efidiCinQ? nériOp.T T<jpr=.£^p,(PnH=/^p,PlWPT= 9/1/10/9091



TRANSFORMAÇÃO RE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL n R 1

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CNPJ/MF: n° 07.859.451/0001-28

Folha: 1 de 4

Pelo presente Ato Gqnstitutivo de transformação de Sociedade Limitada para EIRELI.

MAURÍCIO BHRAS LEGHINOSKI, brasileiro, maior, solteirp, nascido em 03/02/1998,
natural de Quitandinhá - PR, Empresário, inscrito no, CPP/MF sòb n°. 075.244.659-20,
portador da Çartoifa de Identidade RG n''. 9.758.994-1/SSP/PR, r.esidente e domiciliado
na Rua.Dlas:de. Morais, 122, Centro, Quitandinha - PR, CEP: 83.840-000, único sócio da
Spçiedade Empresária Limitada BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E
TERRAPLANAGEM LTDA - ME, com sede. na Rua Dias de Morais, 117, Centro, CEP:
83.840-000, Quitandinha - PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob' o NIRE
412.0835872-6 em 29/03/2016 e inscrita no'CNPJ sob n° 07.859.45170001-28 em
13/02/2006, ora transforma seu registro dè Sociedade Linriitada em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, que passará a ter um novo
NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá doravante pelo Ato
Cónstitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo únicoi do artigo 1033 e 980A
da Lei 1 Ò.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEÍRA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE L,IMITADA-EIRELI, sob, a denominação de BRASTUBOS
ÀRTÈFÀTOS DE CÍMENTO É TERRAPLANAGEM - EIRELI, com súb-rogação de todos
os difeitos' e òbrigáções pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO DE CAPITAL: Q capital social da empresa que era
de R$6O.ÕO0,o0, em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de
R$100.000,00 (cenimil reais), totairhente intègra|izados em moeda, nacional, que nesta
data, passa a constituir o capital social da referida EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA: O acervo desta Empresa, no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real), passa
a constituir o capital da EIRELI mencionada na cláusula anterior. .

•  í ^ ' Nome.
_  Ç

^  ̂ r/o) . - Xotas '''  -Valor R$.
MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI 100,00 100.000 100.000,00
Total 100,00 1.00.000 100.000,00

CLÁUSULA QUARTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da
referida EIRELI, com teor seguinte:

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2017 11:07 SOB N° 41600643496.
PROTOCOLO: 177392665 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704645480. NIRE: 41600643496.
BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI ME

•O.
•A

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 't. ' ̂
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI

MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 03/02/1998,
natural de, Quitandinha - PR, Empresário, inscrito no CPF/MF sob. n°. 075.244.659-20,

JUKÍA COiViERCPAL
DO PARAblA' Libertad Bogus

'  SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 05/12/2017

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSÂBILIDADÈ limitada- EIRELI
SÉOUNDÀ ALTERAÇÃO CONTRATUAL

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM lTDA - ME
CNPJ/M!=: n® 67.859:^51/0001 -28

082

.  , Folha: 2' dè 4
pórtador *da Garteíra de Identidade RG ri". 9.758.994-1 SSPrPR, residente e domiciliãdo
na Rüà , Dias dfe Móráisv 122/CentrprOuitandinha-PR, CEP:. 8â;84d^Ó0Õ; RESOLVE
con^itüir utria:ElVIPRÊSA DÉ RESPONSABILIDADE LÍMÍTADA - EIRELIy é quê Tegdra
hnèdiatlte as seguihtéêdlaüstilas:

cláusula PRIMEIRA - A, Empresa jndividüal dè Résponsábiíidade Lirnita - ÉIRÉLI,
com a d^ominaçao BRASTUBOS ARTEFATOS DS dlMENTO E TErRÁPLANACEIVÍ -
ÈIRELI, :ÇNPJ sob n° 07.859;45'Í/b0d1-28, data da constituiçãd 13/02/20G6. será; regidá
por este Ato Çdn$títuti\/p, pelo Código Civil, Lei 10.Í^$/20D2.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o
iníçio, das, operações sociais, para ;todós os efeitos, é a data do registro de= instrumehtd
constitutivo.
E gafantida a continuidáde dá. pessoa juríd.ica diante? do impedimento por força maior ou
impedimento temporário ou pêrnrianènte: dõ tituiár, podê"ndO-á;emprèsá sefàitêradá pará
atender urna? riõya? situação:.

CLÁUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sua sede na Rua Dias de Morais, Í17, Centro,
CEP: 83.840-000. Quitandinha - PR, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a
critério do seu tituiar, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território hácional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da EIRELI será: Obras de terraplanagem;
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Construção de
edifícios; Locação de automóveis sem condutor; Fabricação de artefatos de
cimento para uso ha construção; Comércio varejista de materiais de construção em
geral; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; Atividades paisagísticas; Coleta
de resíduos não-perigosos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, ihtermunicipal, interestadual e internacional; Obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação
de cárgàs e péssoaS para uso em obras; Outras obras de acabamento da
construção.

CLÁUSULA QUINTA - O capitai da EIRELI na importância de R$100.000,00 (cem mil
reais),: dividido em 100.000 (cem mil) quotas dé valor nominal R$1,00 (um real), o qual
está totalmente intégraiizado éni moeda corrente do País. ^

^  ' 'Nome C ' if Cotas : ,  Valor R$

MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKi 100,00 100.000 1.00.000,00
Total 100,00 100.000 100.000.00

JUím COMERCIAL
DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 0S/XZ/2Q1.1 11:07 SOB N° 41600643496.
PROTOCOLO: 177392665 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704645480. NIRE: 41600643496.

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 05/12/2017
www. einpresaf acil. pr. gov. br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



TRÀNSFORIVIAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE limitada - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 0 8 3

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CNPJ/MF: n° 07.059.451/0001-28

CLÃUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular è limitada ao capital integraliíado^^da
empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela
Lei da. Sociedade Anônima.

ÇLÁÜSMLA SÉTIMÀ - A administração da EIRELI caberá ao titular MAURÍCIO BHRAS
LECHINOSKI, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a
repTesentação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo' a
responsabilidade do. titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular póderá fixár úma retirada mensal a título de ■pró-labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Segündò: Faculta-se ao administrador, nqs limites de seus poderes, constituir
procuradores em nome da EÍRELi, devendo ser especificado no instrumento de mandato,
os atos é operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso dè
mandato judicial, poderá ser por prazo Indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social encerrado em 31^ de dezembro
do ano civil, com a apuração do balariço patrimonial e resultado econômico dô ano fiscal,
cabendo ao titular, os lucros pu perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecéndo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus havéres será apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em abalanço
especialmente levantado.

f^arágrafo Único: - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
EIRELI Se rèsoíva em relação ao. seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular declara sob aS penas da lei, que não está impedido, por
lèi especial e nertl condenado ou que se encontra sob os efeitos de condénação, que o
proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em
virtude d®; condenação.criminal, ou por .se eneontrar sob os efeitos dela, a pena que
vedei ainda que temporariamente, o; acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de
prevaricação, peita Òu suborno, coneussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1°, CC/20Q2)

.  . . .... ■ ^CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O éndereço do titular, constantes do ato eonstltutivo
ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações,
cartas, avisos e etc.,, relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de
informação, de altèfações destes endereços e exclusiva do. titular, que deverá fazê-lo por
escrito.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2017 11:07 SOB N° 41600643496.
PROTOCOLO: 177392665 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704645480. NIRE: 41600643496.
BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI ME

Llbertad Bogus
SECRETÁRIA- GERAL

CURITIBA, 05/12/2017
www.empresafacll.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

COMERCIAL
DO RARANA"



TRÁNSFORMAÇÃO DESOCIEDAPÈ LlMlTADAiPÀrm EWÍPPESA INDIVIBÜAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SEOÜNDÂÀLTERAÇÃO GcINTRATUAL nnA

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E fÍRRÀPLÁNAgEM LtÜA - ME
CNPJ/MF: h° 07.859.451/0001-28

,  Fblha;4ds4
GLÁUSULA PÉGIMA SEGUNDÁ - DeQÍara o titular da EIRELÍ, para Qs&àèVidos fins e
efeitos de direito, que o mesmo não ládiOipa de néAhufna, outra éifnptèsã oií pessoá
juAdida dèSsafníddãlidãdè^^

GLAUSULA DEGIMA TERGÊJRA - O titular elege o. Foro da Gomarea de Rio Negro/PR,
com exclusão de qualquer outro, por mâís: privilegiados que seja, pára; o- exercíciç: è d
cürpprimèntp dos direitos e obrigações: resuítantes deste contrato:.

Ê por êsíar assim justo O decidido., lavra, datà e assiná -o presente instrumento'particular
de constituição de E-mpresa Individual de Responsabilidade Limitada - EÍRELI, eiáborãdO,
em via única para qué. v^idÁ na: ;mè:lho'r fgrmã 'dp dirêitp, .sendo destinada ao registro e
arquivamento na Junta. Gornoreiai do Estado do Paraiiá, Obrigándo-se fielmente por si e
seus herdeiros a cumpnrlpeihdodos. Q^^

Glujtandinhar.PR,-2í de.:Güfübrode:í2d!lTi'

R^flteSirnenfo
no vemo MAURIGIO BHRAS LECHINOSKI

GPF/MF: dm244a59-2d
Titular

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2017 11:07 SOB N° 41600643496.
PROTOCOLO: 177392665 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704645480. NIRE: 41600643496.
BRASTÜBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI ME

JUNTA COMERCIAL , ^ „
fXlPARANA Libertad Bogus

SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 05/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, .fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



' Sêrvi0 Díôtrita! Lagoa Verdé^'
Maria Beatriz Moll Laporte Feljo ̂

JoSWb wgmAcjYNeP;,controle: .yHWvC:ZfD9L
Recoríheço por verdadèir^-e assinatura deMAURIClOBHRÂS

'LÉCHI6WSKI.'0tí09CFMÍróÍi^68|-'1>5958-89*.

ImtirodeíOI?^
i.Ja Werdâdej-iií-í

'tíKiSifl,
ijófabfliãlllaporteBeatriz

„Bua Pedro Zoiner,,325 - CentJO
-.JeI: (4Í),3623-1559 - o-mail;,carli)ttaJi

085

Tabetiã;
Centtb . QJ

T.faoíSfi»#^

■.,-j y^. , r ■ íi j_

JUNTA COMERCIAL
DOPAitÂNA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2017 11:07 SOB N° 41600643496.
PROTOCOLO: 177392665 DE 07/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704645480. MIRE: 41600643496.
BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI ME

Llbertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 05/12/2017
mm. empresafacil. pr. gov. br

A validade deste documento, se iitçrresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DÕ BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE inscrição
07.859.451/0001-28

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
GADÀSTRAL

DATA DE ABERTURA

13/02/2006

NOME EMPRESARIAL

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM ■ EIREÜ

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MSG - TERRAPLENAGEM

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EÇONÔMICA,PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras da teiraplenãgGm

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS secundarias
37.02-9-00 - Atividades relacionadas à esgoto, exceto a gestão de. redes
41.20-4-00 - Constrbção de èdifícios
77.11-0-00 - Locação do automóveis sem condutor
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimonto pãfa uso nã conslrüçãó
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Alügüel de máquinas é equipamentòs pará construção sem operador, exceto andairtiès
42.22-7-01 - Construção de redes de abasteclméntã de água, coleta do esgòtò ó construções correlatas, óxcetp òbras de
irrigação
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas ^
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigpsos
49.30t2-02 - Transporto rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e.
Internacional

42.13-8-00 - Obras de urbanização - rüas, praças e calçadas
43.11.-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
43.99-1-04- Serviços de operação e fqrnecimerito de equiRamentos para transporte e elevação de cargas o pessoás pará
usoemofciras.

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

código e descrição da natureza jurídica
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresár!

LOGRADOURO

R DIAS DE MORAIS

NUMERO

117

COMPLEMENTO

CEP

83.840-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

QÚITANDINHA
UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOAODASILVA@CONTABlLIDADEJOAODASiLVA.COM.BR

TELEFONE

(4Í) 3623-2112

ENTE FEDERATIV0;RESP0NSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL-
13/02/2Ò06.

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

PATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/10/2021 às 14:59:38 (data e hora de Brásiiia), Página: 1/1

1/1



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná 0 8 7

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°025271089-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 07.859.451/0001-28

Nome: BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELi - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos' não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Qbs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/02/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 do 1

Emitido víQ Intomot Pública (25/10/2021 15:03:05)
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Ministério dã fazenda
Sscretaria da Receita Federal do Brasil
Procüradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSiTiVA.COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELÀTIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E Ã DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRASTÜBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI
CNPJ: 07.859Ã51/ÚOOT-28

Ressalvado, o direito de á Fazenda Nacional cobrar e inscr.éver qüaisqUêr dívidas, de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e .certificado,que:

I, •

1. constani débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Bfâsii (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termôs do ârt. 151 da Lei n° 5.172, de 25 dé outubro de 1966 -
Código Tributário Nácional (CTN), bü objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação dã reguiãridade fiscal, ou ainda não véhcidos: ã

2. não constam inscrições'em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206,do CTísi, este documento tem Os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta' certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso dè ente federativo, parâ
todos os órgãos e fundoS: públicos da administração, direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 ,da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nós
endereços <http.7/ifb.gov.br> ou <http://vww.pgfn.gov.bf>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/201,4.
Emitida às 14:57:43 do djá^5/10/2Õ2l <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 23/04/2022./
Código de controle da certidão: AB37.5A58.CCC0.5C41
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000
FONE: (41) 3623-1231

Site: www.ouitandlnha.pr.gov.br / Emaii: prefeitura(5)auitandínha.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA 1884/2021

IMPORTANTE:
Fica ressaivado o direito da fazenda municipal cobrar débitos constatados
posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido reiativo a empresa com a Localização
descrita abaixo.

VALIDADE: 26/12/2021 ÇÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMTX4J2QE5244XH2QQB

REQUERENTE: BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E
TERRAPLANAGEM- EIRELI PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERFIAPLANAGEM- EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

728

CNPJ/CPF

07.859.451/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063135965

ALVARÃ

29/2021

ENDEREÇO

RUA DiAS DE MORAIS, 117 - EMPRESA - CENTRO CEP: 83840000 Quitandinha - PR

ATIVIDADES

Obras de terrapienagem, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal
interestadual e internacional. Locação de automóveis sem condutor. Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. Construção de edifícios.
Obras de^urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Aluguei de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Atividades paisagísticas. Coleta de resíduos não-perigosos. Outras obras de
acabamento da construção

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 26/10/2021. Qualquer rasura invalidará este documento. Conferir autenticidade em
www.quitandinha.pr.gov.br
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:PágÍTia. 1 de 1,

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇÂ DO^ TRABALHO

GERTIDÃO; NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome :* BRASTiJBÕs' ARTEFATOS: D® CÍMENTO E TERRAPLANAGEN « EIRELI
(MATRIZ È FILIAIS)

CNPJ: 07.,6S9.451/00 01-;28

Certidão- 42 98 7613/2j^
Expedição: 25710/2021^/''^ 15i::o:3 ;..14
Validade.: 22/04/2022^ 180 (GeHto; è oitenta) dias, dontados' da data
de sua expedição.

Çerti£icá-se, cjüe .brastijbOS. artefatos ;De cimento e terraplanagem; - eireli

(MATRIZ E FILIAIS) , arisÇrit.Õ (á) nO CNPJ ,SOb o H° 07.8:59.451/0001-28,.

NÃO CONSTA dp Bâiico Naciorial :de Devedores Trãbàlhisitas.

Certidão emitldá com b.ase np: a;rt. 642-A dà Consolidação das Leis do
Trába'Ího, açrescentádo pela 'Lei n° '12 .440, dè 7 de j.ulho de 2011, e
na Resolução .Adininistrativa n° 1470/2011 do Trib-unal Superior do
Trabalho, de 24 dê agosto de 2011.

Os dados cOnstantês. dêsta Çêrtiâãb são d.ç rebF^^hsãbiii^^Ç âos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores- a data dã sna expedição.

No caso de pessoa jurídica:, a Certidão atesta a -empresa, em relação
a todos os Seus estabelecimentos,, âg:ências oü filiais.;
A aceitação desta, çertidãb condi Cl õnà-sè ã. Verif icaçãb d'è Sua
autenticidade no portal do ■ .Tribunal S-üperíor do Trabaiíio
Internet (http ;//w-ww.tst. jus.br) ,
Certidão' emitida gratuitamente..

INFORMAÇÃO importante
DO' Banco Nacional de Devedore:S feabarhi'stãs .c.onstam os dados
necessários ã i.dentificaçab das' pessoas -naturai;S e :jur'í'di'©as
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatêria transitada em julgado- ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 'concernente aos

recolhimentos previdenc:iâ;rios > a honorãri.os, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos .determinados, em» lei; ou decorrentes
de execução- de .acordos firmados perante- o Ministério Público do
TrabalhO: ou- Comissão de Conciliação Prévia^.

DÜvidas, ;e siigestõ.es: cn,dt®t3t. jys.br
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PREFEITURA MUNICiPAL DE QUITANDINHA
Estado do Para ná

Rua iosé dè Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000
FONE: (41) 3623-1231

Site: sMtoS&QMitaMmbWieSXi.feí:-/ Ernail: prefeitura'@guitandinhia.pr.gov.br

ALVARA n" 29/2021
o Mupiçipid de''Quuan(liíiiia, coníbrmc prolocoló ti;" de concedeálvárá de liècnçápãrá locálização a:

NPjyCiS.': 02.859.45 Ira0'0í-2S ^C

RazãoSociü!

SRASTUBOB artefatos de CIM.ENTO E TERRAPLANAGEM- EíRELi
Nome de Fania.sia ' '

MSÜ - TERRAPLENAGEM
Inscrição MUnicipnl: 728

Ijocaüzaçüo

RÜADlÁS KE MORAIS,
ÁTea utilizada: 300,00 itf'

17,0- EMPRESA - ÇHNTKQ ÇHP: 83:840000 Quilaudinha - PR

Alividaíies t, ^ ^ . ____ ^

O.bras^de terraplanagem; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; consü-ução de edindos;
locação de autoinòveis scrn çõridiuor; iabricaçâo de artefatos de çirncntp para uso na construção: coinércio
varejista cic- hiarcriais de construção, etn geral; aluguel de inattiítnas c equipamentos para construção sem opcrade
exceto andaimes; construção de redes de abastecimento de ágiià, eoiela de êsgotò e çp.nstruções correlatas, excôO
obra.K de irrigação; arividades paisag.isticas; coleta de fc-síduos não perigostfsí transporte .rodoviário de çarga,
cxcèlo-produtos perigoso.s e rnudan.ças, iníemuinicipal, inierestadual e internacional; obras dcurbanizaçào - ruas
praças e caiçada.s; preparação de eanteiro e limpeza de terreno; iransporle rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, municipal; serviços, de õpçraçàO e forneeimento de equipamentos para transporte c
felevação de cargas e pessoas para uso em obras; outras obras de acabamento da construção.
Horário de funcioníuneoro: Comercial 08:001i AS 18;00li
Segunda à Sábado das OR:ÕO às t,S;00

Rniifitíoem
Válido

! 3'04/2021 . .. .. .. , 31/03'2(

Observações
" A validade deste Alvará fica condieionada ao prazo de Validade do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros r
outro documento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar. {Art. 2° tía Lei n® 19i449/2018)'\ v

i  - A lííXci íjc vcilíicíi^rKi dc rogulac íurícioniuivcnti;) do premente Alvaaí dcvvní ser paíj^i iip.oíiíiucjiie.
' O .vónl.sibüjtUç-' ucvcíTt,/i>oí,ic.íU'ii'íi vciu^svQçito^crouiivúnV.3^ diíiiT-aiiics d6 vcnciiiicnio.
3 - Nos vasos de alicraçàâs íuis como: crictírrãmcnio, miiílanças dc Endereço, razão social, ramo-de atividade, etc o comribuimc se

obngadir.a comunicar a, Pre&irora deritro do prazo Oiávinie.de 3C.(.trinta) dias.

IMPORTANTE;

i Rviíc multas, audiionas. fiscàlizaçãp especiál e outro.s íibonecimcntos mantendo em día sua situação pcràmc. õ Rseo. Fuiuramen
voec preejsará de Certidões pãfa fins de àposéMddoria. auxílios, pçnsào, ei.ç.. Zele pelo sen fiiluro.

JosèrRJ^íru cie Moura
Prefeito .Viuniçlpiil

o.Ué Receitas



JELI
CNPJ: 07.859.451-0001-28 I.E: 90.631.359-65

Rua Dias de Morais. 117, Centro - Quítandinha Estado do Paraná

CEP: 83.840-000 FONE: (041) 3623-1360

brastubos@hotmail.com 092

ANEXO VII

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Pregoelro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇÃO

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no

CNPJ/MF sob o n.° 07.859.451/0001-28, por intermédio de seu representante legal, o Sr.

MAURÍCIO BHRÃS LECHINOKI, portador da Carteira de Identidade RG n.° 9.758.994.1

SSP/PR e do CPF/MF n.° 075.244.659-20. DECLARA, para fins do disposto no Edital

de PREGÃO ELETRÔNICO n° 105/2021, sob as penas da lei, que esta empresa, na

presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. (X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n." 123, de

14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei

Complementam.® 123, de 14/12/2006;

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei

Complementar n.° 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo

4° do artigo 3° da Lei Complementar li.® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Quitandinha, 09 de Novembro de 2021.

MAURÍCIO BHRAS LECHÍNOSKI:O752446592oÂ0';So2lm9^MÒ!l7'X^^
BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI

CNPJ: 07.859.451/0001-28

MAURÍCIO BHRÁS LECHINOSKI

Representante Legal

CPF: 075.244.659-20

RG n." 9.758.994.1 SSP/PR



Rua Dias de Morais. 117. Centro - Quitandínha Estado do Paraná
CEP: 83.840-000 FONE: Í041) 3623-13fin

brastubos@hotmail.com
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021.

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n° 10.520/2002 a
empresa BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.859.451/0001-28 cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o PREGÃO N° 105./2021, cujo objeto é: Registro de preços para
eventual aquisição de tubos de concreto, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Viação e Serviços Rodoviários conforme especificações e
quantidades estimadas constantes do anexo I.

Quitandinha, 09 de novembro de 2021

MAURÍCIO BHRAS

LECHINOSKI:07524465920

i Assinado de forma digital por MAURÍCIO BHRAS
y\^ECHINOSKI:07S24465920
/ " dWos: 2021.11.09 00:03:18 -03'00'

MAURÍCIO BHRÁS LECHINOSKI
Representante Legal

RG: 9.758.994.1 Órgão Expedidor: SSP/PR
CPF: 075.244.659-20
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CAIXA ECONÒMIICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.859.451/0001-28
Razão Social:BRASTUB0S artefatos cime e terrap eireli
Endereço: Rua iose de sa ribas 1039 / vila prado / quitandinha / pr /

83840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perantç o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/10/2021 a 12/11/2021
/

Certificação Número: 2021101402195504951279

Informação obtida em 26/10/2021 13:32:47

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

Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PASumÃw
OQVERNO. OO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

Nome Empresarial; BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Protocolo: PRC2108221984

NIRE (Sede)
41600643496

CNPJ

07.859.451/0001-28

Arquivamento do Ato
Constitutivo

13/02/2006

início de Atividade

10/02/2006

Endereço Completo
Rua DIAS DE MORAIS, N" 117, CENTRO - QuitandInha/PR - CEP 83840-000

Objeto
OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ATIVIDADES
PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA
DE TERREMO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E
FORNECIMENTO DE EQlJlPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; OUTRAS OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

Capital
R$ 100.000,00 (cem mil reais)-
Capital Integrallzado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Porte

ME (Mlcroempresa)
Prazo de Duração

Indeterminado

Titular

Nome

MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI

CPF- - , Administrador^» início do Mandato Término do Mandato
075.244 659-204, --Sp' 07/03/2016

Dados do Administrador

Nome

MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI

c.,- --jT f
CPF -V-L-- inicio do Mandato Término do Mandato
075.244.659-20 07/03/2016

IJItImo Arquivamento ' ,, T | ' 'r" t-j ^ ̂ -z
r>ata Número ■ , | - Atoifeventos |
5/12/2017 20177392665» "'' í ,' C 002 / 022 LALTERACAO;DE DADOS E DE NOME

\  ■ / 1 ' empresarial I

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

..í- , I' -5 ■-!Esta certidão foi emitida^autqmaticamente em!3.0/09/2021, às 16:0,1:39;(tiorário de Brasília).
Se Impressa, verificar sua autenticidade no tittps:/fwww.empresafaclÍ.pr.gov:br, com o código QHCWRWUC.

I  i
> t

PRC2108221984

í''ft >'í \ '
.\\í

f  , LEAI^DROíMARCQSjFtAYSEU BISGieklAqf
"./ ^-^.iSecretárióGelàl

Y?-'i - ~
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CNPJ: 07.859.451-0001 -28 ■ E: 90.631.359-65
Rua Dias de Morais. 117. Centro - Quitandinha Estado do Paraná

CEP: 83.840-000 FONE: (041) 3623-1360

brastubos@hotmail.com
097

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021,

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n° 10.520/2002, a
empresa BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.859.451/0001-28 cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o PREGÃO N° 105./2021, cujo objeto é; Registro de preços para
eventual aquisição de tubos de concreto, conforme soiicitação da Secretaria
Municipai de Viação e Serviços Rodoviários conforme especificações e
quantidades estimadas constantes do anexo I.

Quitandinha, 09 de novembro de 2021

MAURÍCIO BHRAS

LECHINOSKI:07524465920

i Assinado de forma digital por MAURIGO BHRAS
A1,ECHINOSKI:07S24465920

Dados: 2021.11.09 00:01:24 •03'00'

MAURÍCIO BHRÁS LECHINOSKI
Representante Legal

RG: 9.758.994.1 Órgão Expedidor: SSP/PR
CPF: 075.244.659-20
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CNPJ: 07.859.451-0001-28 I.E: 90.631.359-65

Rua Dias de Morais. 117. Centro - Quitandinha Estado do Paraná

CEP: 83.840-000 FONE: (041^ 3623-13
096

ANEXO III

DECLARAÇÕES

r

Pregão Eletrônico n° 105 /2021.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
iicitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, saivo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal n.° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.° 8666/93;

b) nenhum de nossos sócios é servidor (a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não éstamos suspensos temporariamente de participar em iicitação ou impedidos de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Púbiica,
em qualquer e suas esferas;

e) até 'a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quitandinha, 09 de novembro de 2021

MAURÍCIO BHRAS

LECHINOSKI;07524465920

: Assinado de forma digitai por MAURiCiO BHRAS
\J.ECHiNOSKi:07524465920

//' Dados: 2021.11.09 00:02:18 -03'00'

MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI

Representante Legal
RG: 9.758.994.1 Órgão Expedldcr: SSP/PR

CPF: 075.244.659-20
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ATESTADO DE CAPACÍDADE TÉCNICA

Finalidade: Licitação

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME, pessoa jurídica dê direito privado, inscrita no CNPJ sob n°
07.859.4517.0001-28, Inscrição Estadual ri° 906.3135965, com endereço na Rua Dias de Morais
117 - ÇEP: 83840000 ■: Centro, Quitandinha/PR forneceu a AUTO POSTO FRONTAL EIRELI
oS seguintes produtos:
Lole Item Produto/Serviço Unidade Quantidacle'

- 1- T-r

<. 1

Pra70 de-
Entrega .

(dia)
1 XX Meio fio de concreto 80X20X12cm UNID 18 1

1 XX Meio fio de concreto 8:0X25X25cm UNID 12 1

1 XX Meio fio de concreto 80X25X14cra UNID 21 1

1 XX TUBO DE CONCRETO MF/JR I,,OP X 1,00 CA-1 UNID ■ .  67 1
1 XX TUBO DE CONCRETO MF/JR 1,00 X, h50 CA-1 UNID .45 1
l  • XX TUBO DE CONCRETO MF/JR 1,00 X 2,00 CA-1 UNID 100 1  í
i; XX TUBO DE CONCRETO MF/JR 0,30 X 1,00 SIMPLES UNID 30 1
1 XX TUBO De CONCRETO MF/JR 0,40 X 1,00 SIMPLES UNID 30 1
i XX TUBO DE CONCRETO MF/JR 0,60 X i.,00 SIMPLES UNID 20 1

Atestamos ainda que até o presente momento não consta nenhurria ocorrência em nome da
empresa, demonstrando assim a idoneidade técnica e administrativa na execução do serviço.

2^

c#

Quitandínha, 23 de MARÇO de 2021.

AUTO POSTO FRONTAL ElRÊLl ^
CNPJ: 04.559.401/0001-37

Aurimar José Stéff Rògovski
CPF: 030.088.269-62

iO-

..ç;
v\. .

V



oo

o
 õ
»
"
»

I
p

t
i



1 01

São Bento do Sul, 05 de novembro de 2021

Prefeitura Municipal de Piên - Paraná
Piên - PR

Ref.: Proposta conforme edital de Pregão eletrônico 105/2021

Segue nossa proposta formalizada conforme certame realizado

Item Descrição do Produto Unid. Quant. Preço

Unit. R$

Preço

Total R$

1 Tubo de Concreto Simples Diâmetro 30cm Pc 600 22,00 13.200,00

2 Tubo de Concreto Simples Diâmetro 40cm Pc 1000 30,70 30.700,00

TOTAL GERAL R$ 43.900,00

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno

porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar n° 123/2006.

Demais Informações:
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Condição de pagamento: conforme edital.
lemais Condições: conforme edital.

Marca do Produto: Fabricação Própria.

Atenciosamente

f MÁRCIO JOSE DRE\^K
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-dlgltai>

Fabrica de Artefatos de Cimento Beira Rio Ltda
Mareio Jose Drevek - sócio Gerente

CPF 698.742.809-30

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA

Rua Tereza Conrad,900 -Mato Preto 89285-155 - São Bento do Sul - SC Fone: 47:3635:0846
CNPJ 83.483.990/0001-93 I. Estadual: 250.550.849 e:mail: joni@beirarionet.com.br.com.br
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 19 DA SOCIEDADE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENl a;
BEIRA RIO LTDA

CNPJ n° 83.483.990/0001-93

MARTIVIO DREVEK nacionalidade BRASILEIRO, nascido em 11/05/1979, CASADO em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 005.189.669-92, CARTEIRA DE
IDENTIDADÈ n° 3.396.121, órgão expedidor SSPC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
TEREZA CONRAD, 953, MATO PRETO, SAO BENTO DO SUL, SC, CEP 89285155, BRASIL.

MÁRCIO JOSE DREVEK nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/06/1971, CASADO em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n° 698.742.809-30, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 2.370.703-8, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
TEREZA CONRAD, S/N, MATO PRETO, SAO BENTO DO SUL, SC, CEP 89285155, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA
RIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina, sob NIRE n° 42200427231, com sede Rua Tereza Conrad, 900 , Mato Preto
São Bento do Sul, SC, CEP 89285155, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF
sob o n° 83.483.990/0001-93, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração
contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 550.000,00
(quinhentos e cinqüenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 550.000 (quinhentos e
cinqüenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social
por motivo de jntegralização em moeda corrente, este fica assim distribuído:

MARTIVIO DREVEK, com 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco iriil reais) integralizado.
MÁRCIO JOSE DREVEK, com 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de
R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO <
to

II

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) S
MARTIVIO DREVEK , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MÁRCIO JOSE DREVEK com os poderes e g
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar "
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir g.
obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens S-
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). <

M

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO ^

ri
ri «fi
o

Req: 81000000556060 Página 1

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/04/2020
Certifico o Registro em 30/04/2020
Arquivamento 20204293170 Protocolo 204293170 de 29/04/2020 NIRE 42200427231
Nome da empresa FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 360231013407300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 19 DA SOCIEDADE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

BEIRA RIO LTDA

CNPJ n" 83.483.990/0001-93

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consvuno, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em SÃO BENTO DO SUL.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados è que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob nome empresarial "FABRICA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO BEIRA RIO LTDA " tendo sua sede e foro em São Bento do Sul - SC, na Rua Tereza
Conrad , 900, Bairro Mato Preto, CEP 89285-155

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade é a exploração da atividade de fabricação de artefatos
de cimento, prestação de serviços de colocação de calçamentos, lajotas, tubos e meio fio e transporte
rodoviário de cargas.

P^fúgrafo Único - - A sociedade poderá participar do capital de outras sociedades nacionais ou
estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como
controladora ou minoritária.

CLÁUSULA TERCEIRA. - O capital social é de 550.000 (quinhentas e cinqüenta mil) quotas no valor
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais) já
subscritos e integralizados, ficando o capital assim distribuído:

NOME
QUOTAS

VALOR

MÁRCIO JOSÉ DREVEK 275.000 275.000,00
MARTIVIO DREVEK 275.000 275.000,00
TOTAL 550.000 550.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01.10.1977 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Req: 81000000556060 Página 2

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/04/2020
Certifico o Registro em 30/04/2020
Arquivamento 20204293170 Protocolo 204293170 de 29/04/2020 MIRE 42200427231
Nome da empresa FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 360231013407300

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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ALTERAÇAO CONTRATUAL N° 19 DA SOCIEDADE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
BEIRA RIO LTDA

CNPJn" 83.483.990/0001-93

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe aos sócios MÁRCIO JOSÉ DREVEK e
MARTIVIO DREVEK, em conjunto ou isoladamente com os poderes e atribuições de representar a
sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos necessários para o
bom desempenho de suas funções e consecução do fim social, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade poderá delegar os poderes de administração a terceiros não sócios,
mediante outorga de procuração, observando-se o previsto no art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Único — A outorga de procuração, em nome da sociedade, somente poderá ser feita pelo
Administrador para fins judiciais, extrajudiciais, bancárias e comerciais, especificando os atos a serem
praticados e o prazo determinado.

CLÁUSULA NONA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de suas administrações procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apurados. Uma vez havendo concordância dos sócios, poderão ser mensalmente
distribuídos os lucros apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OS sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base ha situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva
em relação a seu sócio.

Req: 81000000556060 Página 3
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 19 DA SOCIEDADE FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
BEIRA RIO LTDA

CNPJn" 83.483.990/0001-93
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
irnpedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa' da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Esta sociedade será regida por este contrato social, pelas normas
aplicadas às sociedades limitadas definidas nos artigos 1.052 e seguintes da Lei 10.406 de 10 de janeiro
de 2002 e com Regência Supletiva da Lei 6.404/76, conforme faculta o § 1° do art. 1.053 da lei 10.406,
para a avaliação e escrituração contábil e demonstrações contábeis/financeiras, onde então, será aplicado
a Regência Supletiva dos artigos; " art. 8°, para avaliações", " arts. 176 a 191 para a escrituração e
demonstrações contábeis financeiras" e " arts. 224 e 225 para as situações de fusão, cisão ou
incorporação".

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de São Bento do Sul para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SÃO BENTO DO SUL, 28 de abril de 2020.

MARTIVIO DREVEK

MÁRCIO JOSE DREVEK

Req; 81000000556060 Página 4
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JUCESC -
«funta Comerciai do Estado do

SANTA CATARINA 204293170

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA

PROTOCOLO 204293170 - 29/04/2020

ATO 002 - ALTERACAO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42200427231

CNPJ 83.483.990/0001-93

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2020

SOB N: 20204293170 '

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20204293170

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00518966992 - MARTIVIO DREVEK

Cpf: 69874280930 - MÁRCIO JOSE DREVEK

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 30/04/2020
Certifico o Registro em 30/04/2020
Arquivamento 20204293170 Protocolo 204293170 de 29/04/2020 NIRE 42200427231
Nome da empresa FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 360231013407300

Esta c6pià foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

83.483.990/0001-93

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

26/07/1977

NOME EMPRESARIAL

FABRICA DE ARTEl=ATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE

EPP

CÓDIGO E descrição DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E descrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e caiçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R TEREZA CONRAD
NUMERO

900

COMPLEMENTO
********

CEP

89.285-155

BAIRRO/DISTRITO

MATO PRETO
município

SAO BENTO DO SUL
UF

SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ianalbeirariolglanalbeirario.com.br
TELEFONE

(47) 3635-0300/ (47) 3635-0300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAçAO CAq^lÈTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAçAO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 21/10/2021 às 15:53:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1
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CAIX-íi ECONÒPJIIGA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 83.483.990/0001-93
Razão Social:FABRicA de artefatos de cimento beira rio ltda

Endereço: RUa tereza conrad 773 / oxford / SAO bento do sul / sc / 89290-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2021 a 10/11/2021/

Certificação Número: 2021101202124725554004

Informação obtida em 21/10/2021 15:19:02

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

https://consulfa-crf.oaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUS;í>fçA DO TRABALHO

CERTiplíO NEGATIVA DE DÉBITOS^^^PSABALHISTAS
Nome: ÇABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 83.483.990/0001-93

Certidão n°: 26915253/2021

Expedição: 01/09/2021 09:44:13

Validade: 27/02/2022/^180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua .expedição.

Certifica-se que FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 83.483.990/0001-93, NÃO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

V  Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas •= sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
CNPJ: 83.483.990/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAÜ) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é váiida para o estabelecimento matriz e suas fiiiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vincuiados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão émitida gratuitarn^fíte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 09:28:24 do^ 01/09/2021 <hora e data de Brasíiia>.
Váiida até 28/02/2022./
Código de controle da certidão: 2B87.970A.5181 .B519
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

r
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
CNPJ/CPF: 83.483.990/0001-93

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140150168087
Data de emissão: 21/10/202115:16j53'
Validade (Lei na 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n 20/12/2021 /:
15.510/11.):

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitaimente
impresso em: 21/10/202115:16:52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N° 31316/2021

Nome/Razão: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO Código: 2363003
LTDA - E

CNPJ/CPF: 83.483.990/0001-93

Endereço: TEREZA CONRAD

Complemento:
Bairro: MATO PRETO CEP: 89.285-155 Cidade: São Bento do Sui - SC

[FINALIDADE]

r INFORMAÇÕES ADICONAIS 1

Certificamos, para os devidos fins,que conforme os Registros Gerais desta Prefeitura, constatamos
que o contribuinte FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA - E,cadastrado no CPF/
CNPJ sob o n° 83.483.990/0001-93, nada deve a Fazenda Municipal, até a presente data, ficando
ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as penalidades pecuniárias não lançadas
a data desta.

r; Validade até; 22/1 V2Q2yr São Bento do Sul (SC), 21 de outubro de 2021.

Código de Controle: WGT211201-3690-FHVORMWXJRCRA-0

A validade do dpcumentó pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código cie controje
'.'"Informado.'

•  . http://saobentodosul.ateride.net , . ' ,

Emitida via Portal do Cidadão
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL OE JUSTIÇA DÓ ESTADO DE SANTA ÇATÀRINA

Comarca de São Bento dò Sül

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERARÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N": 8889452 FOLHÁ: 1/1

À vista dós registros civeis-constantes nos sistemas de iriformática dò Poder^udiciáno dó E|tad6íde
Gatarina da eómârça-de São Bento do Sul, corri distritiuiçâo anterior à data' de 2Ò/ÍÓ/202i, verificou-se NADA
CbNSTARèrri riómèdè;

FABRieA DE ÁRTÉFATÓS DÉ CÍNIÈNTÕ BEIRA RlÓ LTDA, portador do CNPj; 83.483;99í)/0ddi-à3.'

ÓBSÈRVÀÇÔÊS:

á) pará â erriissâp destã certidão, foràmçonsideràdos ps dp Cónseitip Naciònaí.de Justi^^^^

b) os ciados informados são de responsabilidade do. solicitante e. devem ser conferidos, pelo; intei:essado.e/òu
dèetinatárióí

.opção

Gértidõès/Gonferência de Gertidâoj.

d) para a Comafrâ dà Capital,.a .pesqüisá àbrangè òs feitos ern ándàmerito do Fòró Géritfá.l, EdüàrdO Liç, Nprté da
lltià. Fórum Bancário e Distrital do Gòntinenté;

é) certidão é-expedida erri cònsdnáncià .corri a Lei d® 11101/2005, cprfí a inclusão das çlassèsextrãjudiçiaisí 128-
Recuperação Ejttrajudiciál e;2Õâ31 r Homologação deRecuperáçâó Extrajudicial.
ATENÇÂO:.A p'feserité certidãó èváiidá desde que ápreséhtada jóntamórite corpá respéctiya Gertidâõ de fegis^^^^
cadastrados, no sistema eproc, dispóríiyel àtrayeS;dó eridére^.htlj>S;//certeprpc1g.ijsç,jüs.br

Gertifico firialmente què está Certidão é isénta de cüàtaè.

Esta certidão foi emitida péía internet e sua validade,.è de 60 dias.

Bãó Beritò do,Süi,,qüirifa-feifaj;2l.de putubíp de 2021,

PEbÍDQ N":
0011589888
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FOLHA: 1 / 1

PODER JUDieiAWO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL N^: 1114372

À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pèlo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:

NOME: FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
Raiz do CNPJ: 83.483.990

Certidão emitida às 15:25 de 21/10/2021.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todò o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense;
3) Certidão expedida em consonância com a Lei n® 11.10172005, com a inclusão das classes
extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação, Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;

5) Õs dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado
e/ou destinatário;

6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente cértidão é válida desde qiie apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça SAJ5, disponível através do endereço
https://esal.tisc.lUs.br/sco/abrlrCadastro.dQ
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PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos; fins e. efeitos que a empresa FÂBHIGA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO BEIRA,R!Ò LTDA., insCrita Sob q GNPJ n''8Ç.4É3;â9P/0C01.-S$, estabd
Tefêza Corirad, 900 - Bairro QxfGfrd, .çídada dê; São: Bêntó do :Su|/Só, detém quálificãçãd
técnica pára d fòfhêeimehfo dèítubòs dê Gonorêto.

Registramos- quo ;a empresa fornepe.u 215 tubos de concreto de 30 cm simples,
Gonformé hotas fiscais n° 3Í654,- 31653, 3185,7, 447 túbOs de cóncrêtò dé 40 cm simples;
conforme notas fiscais h° .32589, 327'12,, :32798, 32828; 32829, 32873, 32948, 33232-, 33242,
:33258, 33287 e 46." tubos de- concreto de 60 cm s|rnples conforme notas fiscais n° 31653,
32Í38, 3i664i sendo todos, materiais de excelente'qualidade.

Informamos .ainda que. a entrega ;dõs materiais acima apfésenfáram bom désèffipenho
operacional, tendo a Empresa .eu,mpridq os prazos-, entregado os mesmos deritro do- prazo
solicitado e qüé á Empresa cumpriu fielmentê coni suas obrigações; hàcfa constando que á
desabOnê téOnicâ è-comerciaimèntè até' á prêsènfe.dàtà.

São Bento dO .Sul, 08 de novem.bro de 2021

EiyilLLY C, P^eHElDT

Diretora, Admjnistrativã e de Controle

Secretaria Municipal de. Obras e Serviços UrbartOs

^«feitura. Municipal de Sâp Bento do.Sul

Erriilly Cristina PscHeidt
Diretora do.Dep. de Adminislraçâò èCõntrple

-.TASEUOmmo

Mi

n .t:: rrr
r-

r - t E XCT£ .TO'- i - >Í0
'■ <5 f c .1.

fTL

DrS-ií .
t?|iÍ rto" fé por. SEMI;HAIiIÇ.y.-a(s) rirraa^ :dE.

ÈMILtlP CRISTINA. PSCHEIDT '

cia vénJádè.
Sao Bento do S SÇ, 08/Á1/20
Em testemunho
Emol.: R$.3,52 - Selo: 2,82"
Total:", R$,6,34
Selo fiscalização do Tipo:NORMAL-
G6Y34134-0XdX

i
SUELEN-DE SOUZA
.ESÇREVEtJTE ÁUTORIZADA

Confira o;

Rüá Exp. Oscar S'chneidèr, -80 - Boehrriérwàld - 89:287-660 São Bèi
www.saobêntódQSul.sc.QÒv.br

5eí0.ti5C,ÍUS.6í
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DECLARAÇÕES

Pregão eletrônico n° 105/2021 - Processo 2742/2021

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe,

instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.°

9854, de 27.10.99, que altera a Lei n." 8666/93;

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em

qualquer e suas esferas;

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e

estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Bento do Sul, 05 de novembro de 21

|"MARCÍO JOSE DREVEK jj
543 autentícfâiíBe pode ser çõhfírniãclâ no éridereco :
<http://www.scrprp.gov.br/assínaaor«dIgÍtai>

Mareio José Drevek

CPF 698.742.809-30

RG 22R 2.370.703/SSP

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
Rua Tereza Conrad, 900 - Mato Preto 89285-155 - São Bento do Sul - SC Fone: 47 3635:0846
CNPJ 83.483.990/0001-93 I. Estadual: 250.550.849 - email: joni@beirarionet.com.br
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Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇÃO

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 83.483990/0001-93, por

intermédio de seu Representante Legal, Sr. Mareio Jose Drevek portador(a) da Carteira de Identidade n.o

2.370.703/SSP, inscrito no CPF/MF sob o n° 698.742.809-30, DECLARA, para fins do disposto no Edital de

PREGÃO PRESENCIAL N® 019/2021, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.® 123, de 14/12/2006;

2. ( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Compiementar n.® 123, de

14/12/2006;

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4® do artigo 3® da Lei

Complementar n.® 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Bento do Sut 05 de novembro de 2021

Assinado-diqitalmente por;
'MÁRCIO JOSE DREVEK

Suaauientlêíâati? pode ser çorifinnãrda no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digltai>

Mareio Jose Drevek

Socio-Gerente

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
Rua Tereza Conrad, 900 - Mato Preto 89285-155 - São Bento do Sul - SC Fone: 47 3635:0846
CNPJ 83.483.990/0001-93 I. Estadual: 250.550.849 - email:lanalbeirario@lanalbeirario.coni.br
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA, inscrita no CNPJ
83.483.990/0001-93, sediada a Rua Tereza Conrad, 900, cidade de São Bento do Sul/SC, por intermédio
de seu representante legal, MÁRCIO JOSE DREVEK, portador RG 22R 2.370.703/SSP, CPF
698.742.809-30, residente e domiciliado a Rua Tereza Coiurad, 915, cidade de São Bento do Sul/SC,
para fim especifico de participação como licitante no processo licitatório 2742/2021, Pregão Eletrônico
de de Registro de Preços 105/2021 do Município de Piên/PR, DECLARA que, tomou conhecimento do
edital e todas as condições de participação na licitação e se compromete a cumprir todos os termos do
edital e a fornecer material de qualidade, sob as penas da lei.

São Bento do Sul, SC, 05 de novembro de 2021

AssínadO'digitalniente>por:
MÁRCIO JOSE DREVEK

Sua auientfciBaãe pode ser çonfÍnTÍada no'endêreçoTi
<http://www.scrpro.gov.br/a5sinador-digltal>

Mareio Jose Drevek

CPF 698.742.809-30

RG 22R 2.370.703-SSP

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA

Rua Tereza Conrad, 900 - Mato Preto 89285-155 - São Bento do Sul - SC Fone: 47:3635:0846
CNPJ 83.483.990/0001-93 I. Estadual: 250.550.849 e:mail:joni@beirarionet.com.br



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 de 1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

42 2 0042723-1

CNPJ

83.483.990/0001-93

Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

08/11/1977

Data de Início

de Atividade

01/10/1977

Endereço Completo (Logradouro. N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, (ÍEP) ' ^
RUA TEREZA CONRAD, 900, MATO PRETO, SÃO BENTO DO SUL, SC, 89.285-155

Objeto Social

FABRICAÇAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, PRESTAÇÃO DE/IfeRVIÇOá'? DE COLOCAÇÃO DE CALÇAMENTOS, LAJOTAS, TUBOS E MEIO
FIO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. /|i _ V „ ' 1 f

Capital: R$ 550.000,00.

(QUINHENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS) /

550MÒ0^^'feàí
(QUINHENTOS E CINQÜENTA MII^RElÁlSL^f'., y
Capital Integrallzado: R$

iMr y 1

Microempresa ou

Empresa de Requeno Porte

(Lei. n" 123/200^1
1/

Empresa'.de,pequeno porte

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Térmiríò.do Mandatd V,

Nome/CPFou CNPJ ' -*• —'

1

MÁRCIO JOSE DREVEK \

698.742.809-30

MARTIVIO DREVEK

005.189.669-92

W"
i.\

•  "xX,

',y."
ti»

Término do

Mandato. Participação no capítaUR^r _ Espécie de SócIo. 5:- A^dmínistrador--^

"Llf 275^^,00^ « ■SOCIOg--<í^~^^ ' |^.^XXXXXXXXXX
^Administrador'

I . ^
.íXXXXXXXXXX

/
último Arquivamento

Data: 30/04/2020

Ato: ALTERAÇÃOn^
Evento(s): b%s

COMSOLIDACAO DÍpO(.^fe>ESf4{9jí/ ■

Situação

'REGISTRO ATIVO
/

/'C Status
XX>ÓOOOOOOOÜO<

.  .. L-J'-! ■ ' tf o 1 . V

Fiorianópoiis - SC, sexta-feira, 1 de outubro de 2021

í  \ \AouuuuijcVxJ XXXJUUUl..

RENATA DA SiLVA WiEZORKOSKi
SECRETÁRiA GERAL EM EXERClCiO

Eu,
Conferi e assino.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e Informe o número 249400/2021-01 na consulta de processos.

VjIUioujjuüill UXlXU,

Documento Assinado DIgItalmente 01/10/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve Instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certlficado
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.:^^TRATO':Sí^%*DÉfi

:ÈrM-

: I^ÍÍ^TO SOCÍAL DE COMSllTUÍÇÃO DE SOClEÓ^EÉráF^S^W LÍMITADA UNlPE^OJ^f • >
,  ■ , " PÃ^NÀPcÈnrEs^il®^."

Pdo pre^erit^lji^ra^oótp partíajl3rds'Conírato'Soaal: ,
PAULO DE :SOUZA ZlEâMERMAMN, BRAS1LE1R,0 , CAS^M(^)> Comunhão Parcial, COMERCIANTE, naftjral da
adado de Sao Bcnío"do Sul— SC,^d3te de nascimenío D7yiâ/Í971 porfadòr da Carteira Natíorrál'de'Habilitação
'(CNH),> n""01 a9433<108.. expedida por DEmÃNVSC em 2S/09/2O1S^e CPF: ,p° ,764??:52.639-15. residente e
tíomnãnado na cidadeidéíSâò.Bcnlc? do sU - SCj na RUA GETUUO VARGAS, n" 5% BOEHMERWALD*,JCER;|89'287--
655: ■ : ; - - ■ ■ ■ " ■ •■ ■ : -■

-y. .. .. •• ^ • • ' -■• • ■ - '; ' =. ■ ■ r

Resolve. cohstfcilriUfáájisbtíedãtfè.limitâdaunípessDal, nos temibs dâ Lei n" 10l408/2{5à2i;ifnediante as cortflTçõtó;?®
ídãbsuía&segfiintèstí ■-=■ -v --.-r n-- - •• — • • ■ " „•

CtAUSULA r-DO NOME £MPRESjÇ«?3AL{3rt. 997 l!,'CC) 1 . ; / "
• À'sociffJatÍB adotará tximo i;iome empresan^: PARANA POSTES LTTJA. SiuèãBMí^pci^sibíPAíSlN^Í^S;!^^:
comorVomedantasiaiv.". . ■ .

Cl^ysULAIJ-OASEDE (aTt.097, IlIcC) ,. ^
Aisbciéciade terá'sua sede no ^guinte énd^eço ESTÇADÂ EST1^ÂDA''LAGEAD0 PARA R10jNEéRlNHÈ|tn?js|[|

/'GALPAOGALPAp» JlAGS^p DOS VIEIRAS.'Rio Kesro-PR, CEP: B3B80QO(L " : ' ' =
CLAUSULÂIII - DO OBJETO SOCIAL {srt 937, li, CC}
A sociedade térâ por objeto o exercício das.segulntes atividades econõmlcaA-) FABRICAÇÃO DÉ ARTEFATOSíDE
CONCRETO;©-) COMERCiO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃCEM eER'AL;C-) CONSTRUÇÃO DE
GALPÕES PRÉ-MOLDÃCOSrD-) EMPREfTEiRA D£ MÃO DE'OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL; &) .MONTAGEM
J3E ESTRlJrURAS METÃLICAS; F-) CONSTRUÇÃO DE INSTALÀÇÕES ESPpRTiVAS E RECREATIVAS; G-)

DE
FiBRADE VIDRb PARA C0>3STRUÇÃ0 CIVIL; J-) FABRldAÇSÕ DE-CONCRETO.ARMADO EM SÉRÍE OU SOB
encomenda: K-) FABRICA^bibWáfetEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO INDUSTRIAL; L-)
FABRlCAÇÃaPE ARTEFATOSlÉÍEliffàtÉRií^L-PLÁSTÍCO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: M-) SERVIÇOS
br ÓPERAÇÃO.E FCRNECÍÍÈNf0.bElBQÚIPAMÊNTbS;R^ATRANSPORTE E.ELEVAÇÃb DE CÃFSSÁSÍS'
#ÊSsPAs;pAi^usomPBi^^
Parágrafo único. Em estabelecimento deito como Sede" .(Matna) ser3Íãé)J^,'exer£;id3{s) a(s} a1ividade(s)^ de A-)
FABRICÁCAO DE ARTEFATOS DE*CONCRETO B-) COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁTERlAiS DE CONSTRUÇÃO
EM GERALC-) GONSTRUCAO-DE GALPÕES PRE-MOLDADÕSD-) âiPREÍTEiRA DE MAO^DE OBRA NA

' CONSTRUÇÃO CIVIL E-) MÔtíTAGEM DE ESTRUTURAS METAÜCAS HfCONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS G-)''FASRlCACAO DE POStES DÉ.FláBA-Dr.VIDRO, PALANQUES, LAJES'e
CRUZETAS PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRO H-) FABRICÁCAO DEÃRTEFATOS DE FIBRA'DE VIDRO''!-)
FABRICAÇÃO DE PRE-MOLDADpS DE HBRA DE VIDRO PARA CONSJRUCAO CIVIL J-) FABRICÁCAO DE
CONCRETO ARMADO EM SERIE OU SOB ENCOMENDA fí-) FABRIGÃCÁO DE^ARTEFATOS DEifMTERIAL
PLÁSTICO PARA USO INDÜSTfaAL L-) FÃBRICACAO DE ARTEFATOS DÊ.íitÁTERIAL. PLÁSTICO RARA USp NA
CONSTRUÇÃO CIVIL M^) SERVIÇOS DE pPERACAO. E .FORNÈéíMÈNTO < DE EQUIPMÍENTOS PARA
TRAI^ISPORTE E ELEVACAO DECARGASlÊRÉSSÔÃèPÁRÃÕSb EM OB"^S..
E eíxercerá as seguintes atividáâ^: - . . '
CNAE N° 2330-3/99 - Fabncaçao da oubos€ite^s s produltra ris coá^l^itímenla.

'ssmelhanles . . ^ . L
CNAE N® 2229-3/02 - Fabricação de artefatõsjdè material plásüco para usosfiiauslffeis . t
CNAE M® 222S-3/03 - Fabncaçao de anefaíDs"cÍ& material fdasBbo psr? líso na cortsírui;^D. exceto tubos e acessórios
CMAÊ N® 23151-2/00 - Fabncação^de artigos de vidro'
CNAE N® 2330-3/03 -^'Fabricação de
CNAE N® 2330-3/04- Fabricação de casas f

uso nair^ristiuçâo'; '



■■l:-

■;P|g|nà;Z]aà^

ETOÃ-

CNAEN» 4120^/00-Coris^^ó;feè®tíos^^ ,,;„-l.,
CNÀE Nf4292^01-Mont^entTdeestnjtmàsniêâncas
CNAE N® ^áSS-S/OI - Constru^D de inslakções esportivas e reç^iire^
CNAE N® 4399-1/04 - ServI^ dè^opBjsçãa e fomedm^to de
pessoas para uso em'obrasy,,- .,
CNAE N" 4744-0/05 - Còraénáo iVara^ia dé.mátenãfede ronstaçâo iraQiespe^cados an^ôrmente; t

f jÇLÂUSULA IV - DO INÍCIO dS? ATIVIDÍffiES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. S3,18, F, Decreta n» 1.8BDÍSS)
. ÍA sodedáde iniciara £ü3£'a^|àdes'ein bf^a2021 e seu praeo de tíumçSoserâ por tempo índelEtmlnadò; r
CLÁUSULA V- DO CAPiTÃg^ART. 997, III p IVo 1^52 e 1.053, cê};. , ^ .
O capital será de RS 100.0QpiOp (cem/nb^is), dividido em lOOOOO qut|^i «o.vjíofepoánâás j|s?i
csdauma.formadoporf^íopjDOOiOO^cernrtMl reais) eiTt moeda CQtTentépò^pi^^,/ , " .
Parágrafo único. O capita! çiriobntra-ge sü^cnlo c íntegraiizado pdos s^os'%;^|!ptfefor^

■Nomedo-Sódo• . / , , . „ ■ jçad'QuàÊs5 % 1

PAUtO,DESOU2Âa^^ÈI?^/^^' - 1 ^OfiÕSS jífâDÇfSiOOO
: L 1 'ílMíftí iBjBiQÍtf

CtÃÍSÜLÁ.yi - DA ADMINISTRAÇÃOj^i^t. 397. VÍ7 1.013Í f
A'adri>ifíís%:^0 da 'sociedade sera iexéilpda peto STOoP^Utó DE SOUZA^^MMEfM
légslmenteiá.sodsdsdeepQdetaprÉárantndó e qiJalquer aíò désesíão peiríihErrté ab DBjètbísànHj;' " '" ' '
Parigiafó-íMco. • Não-.co^Mikío píffijefp spciM,,i.,;a'.aSfeià^a^'CMlía;"onsra^pideiÉBns/dtpóveis^tí^m®

.'aitícríza^bdárnatorta " " "" ' -

CLAUSULA,VH-DD B/iLANÇO PATRIMONIAL (3rt;:l;06^lGÇ) . \
Ab término -de capa exercido, ern' 3Í de D^mbroil; tí japimlnislradór; .í3i^ÍaíâÍ!;contásxiíu^JÍratías
adminislração, procedendo ã êf8boraiçãQ,do iíiventánó,-dõ í^ãftço paIrfm^.áLeidp'^lapçp.bS;i^^
jcabçndo ao'empresário, ós lucros ou perdas apurg^lS;,"

CLÁUSULA Vlll - DECLARAÇÃO DE-DESlMPEDIlflENTO DE ADMINISTRADOR (art-1.011 § 1» CC e art 37,11 da
Lein"8.934deiSM). - . .-.í ■ ■
O Admjnistrador dedara, sob as penas da lei, de que nao está impedidojde exercer p administração da empresa, por
íd especial, ou em vtrtúde de condenação crirnlnal; ou por se encontrar sob'os eferlcs dela, a penaiqueyede, ainda
qge Icmporariaínente d acesso a cargos públicos; ou 'por cnme faEmerfer, de prevaricado, peita ou suborno,
cpnróssãa, peculato cu conlra a Moncania popular contra o sistema fínancsiio nacional, contra normas de defesa da
concorrônda,' contra as rdsçSríSibè consujno, fé pública, au a propriedade;

:p^, o aStíq áMinisft^c^^ o^irVa^dá^s»:^,
CLÁUSULA IX - DO PRÓ li^BÓREi
;0 sécio poderá, fixar uma f^íi^fàda'
disposições rcgutementareé;perífncntes;',

'ÇLÀUSULAX'-DlSTRlSUÍÇÁÒ^Df,LUà^^^
•Á socíedado poderá Ictfantaríéafan^síntefrne^^ ou-intercaÊf^^distíBuiros
CLÁUSULA XI-DA REDRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO . .
iRcdrando-so, falecendo ou interditada qualquer sôaò, a sadeâadc -continuará suas^atlvídodes pom os .herdeitps,
.:*»• r* ' r* ■ ■: : ..••M Sr-*-. n<%«r^txreail'.ír«» rr%ra<v?r»ff«MF*< ».*» k

Ratrrmorífal na data do evento. O resuitsdò,pos,t!vo ou negabvo ssrá distribiildo ou .sUpbtiadó petos-sótàps.-na
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i?ágin%'3'.çiè'^

DE.Ç0NST!Tül@te DE'SO€!EEMÍIÍp E^F^É^MÂ-tlfo

•Parâsrafò;úh5cor,0;rnesmo procedihientb será adotariD entouiros-casos.em que a sociédadetse resolva-em; refsçatt'
vaísfeUjS,^g,

cüIusuíuí.'Ku-dã:'c^
J^;qÜotBèsãojnc!ivÍ!'ÍTC^ s fiSo'ppçlerâo;'ièr:c^3ás"gU,l^nsfènd^;a;lBrctóji^
■a-guefn.fícã-ássegurado;. em igualdade .tíéxbndíçâeè^efpre^BifejlD.de pV^erêncTa^párB'a-süá:àqliíisT^o:s&f^
yehd"3,;fdl)maí!:^'jÍ0| se ru^-Ejada á ce^p;dé!3s;;a.altèrá.ç^õ cóntrBfgá} períinpnío.;' '

ep^s¥i^?!qir-p
./v:rèspatóabilÍi3àdefSè'fâ^.:Sãaáj^i,í[^trfe!^d'^^ mes íqdósírêsppnd'^ sojfdariarnehtè -^elai
srtégiíiis^çâo-dprcãpitàí.^^^
CÍ;Â|jSütA/^ - DO FORO;
FÍça;._el|iíp-;p, Fpro da Coniár^Vde Ri^;Negro;'-. PIili; pa^:'^i3jqtíB|J;,sçãp'furid3âáp'^
qüalqueroüteporrnu iQ.espédgrqpei'^ ' ' ! - - -

i^díMtnèntpjiaJuritaOometH^âá^EstadQdp;^^
;RipiN,8gro> BR,{^i'de/Feyére?rõ dS-ippZl

PAULO DE g.SUZA;aWv!ERMAISN'
.iSociô&lmíííl^à^ '



' KJNtgfÉlfÒ

■:SeGfelàrià:;de;Soverijà-'D^^^
jpéprartartentó Nacio^^^

^iNApil^Ét^
.  123

, ee^FiCAÇÃO DO(S) ASSiNANTÊ(S)
,  ■ CPF:. ■ ■ ■ • Pome;

7B47a^|jS .

■ít!?i«.t»í5a:tJi'

csanvspo ,0 tatttSTBO m xsjos/íati
^fiO!tOCOMí:iaXÓ459ála TJR ai/02/S05K' .
C0&xc;0. 12J.d095ír6';U. CKTC.cCA^.SCSSt^^QBUOS^OJQXSO.
IttRa I2QS74Z3n8. COK EFSXTOS^^ÍX): KROISTTO Elr Ol/ôi/aOli;
'&A&KCS^":J^O^<BSS^•^kpJlb. i -

'fisÉÍDÍÈ!lMÍ&òa^«xr®^

7ttaaarmiaÍAc.ÍÍ'v^?r-ga^f^'|
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Pí^T.ijqrapíbfeVGbmá^^^^ :RjD;:N;égri'nhó
M ollgárt" Ouj ACtenl^Slíveira Du3rt^Si^fej;.;--tabdl3jox

;Ph^ja!goi£QK'Pr'otüè£:ãa'na':£^SSl-^h^-d5t#d'>iii^^^ áiVü-we i34Tal5ííL'.>£21Í2

'Tm^mò

.^SAIBAM'q ü áMb.^.;§sté;:^y bltóbinstrü
âp mep.be :rna'rpó:, db :;afío:de;aÔis- mil ,ê.-.-Vfn.te;.;e-;UOT nestaí.GTÍáâp^e:íicoma;rç3^dé'^
'.Nsgrinlio', ,EatadO:/'de..vSar!íâ-'';.éárarinai 'peSte 'Tabeptíããto^i comparegeu,. |êi^nté. m»m

•málrpaüiòi^Gpn&i1fiàpdesTev©siapraibt;|:.'.co;nn.íssde'';na.:.ÊstraçÍg'. Pon"c]páÍ..na:t"QCa.l3da(íeitlè"-
Lpgeado:tíDê= \^éifas;^ríã cRi,adM-dé Big [Hlegpg-PfÇj ^|sfêVatp:^rèiãfes^
■.spdiôt P-^ULp; DÉVSÒ:UZA.VZWÍlÍÈ^pÀ^M bgáaèêirp/casaídò/nápd^^^ iprn .7\â'e tíezèmèíp

' . Í5;71;; bgràsfçi.â^^^ da cpidetfa áÊ- Jd.entídads nS;^405Q4., exp,eíiída.--rpeSa .
VSS,RW€, .'ípscrEo- po'GBF •■sob'núnriero 764;752v639-t5; (telefone 47'99946:-3644'-e- é-rnap

.típBurpbnídliiiegie conspi pèpaeaícapazv ,p,or':;m3mj~dp,pue-áQy-'feV Et, pplo'at;áGrg;ante 'fo!'âjlo-
<q;U© .ooF :este' púbheo' líis^mSrito-.RptfíélárfB■-■çsqTistitpv-^seíís- basíárilè! pròcüfadores JOÃO
:REí^Á¥.0 SGHVE'1LER,- -brasíiêiç;Q7ç^çadpt náÉ'çÉàVeni''"12:pi© fevp
Wrv^Ti-è-A í-r^í'. \'l -IíiltIi , .1 -M « *i

■>45, bate Osnttp; •■na ■•■bldada''cié' 'Sâb. .B©Mo-db,í. ''S^ teu. eÃiRÊOS-BE^ATO

.  vçaàa!pÕ,7;nn!'àro de nivembrò.bê,Í9t8^ caáéFl:©'âfe;
-|bsri:üjda3ô;r 4l;Ò8pi,ê29, .exp.eâída. .p'ela-'-,'.SEíRÍSÓ;i.- ínscnto-- 1=1©; (©BF- seb^ néiTsáíQ''-

dab'p';rbEebér'*quit?'gãfe fíútbrganíe; pèfaníe ceptíVTcõ^-|ij^^|,:federais
;^ià,clpa^,7igunicip |btteè'i,aé:,j,í3t pMiini^^efipâ; :e'm't4,LÍÈzp:gu,fera detez p.eíÃite
prep^ppjàj ■,b'/pú ■;§lp|;,fü.rífço,,-:çgrtás. conviles; rsgisÈras. '"dev preco<^ cbneQr-rêFpíasi pübíicás

' I'* ia. - •> •-'.

W

péríÉS^ ■ba^àtf^" 'te ,íbdõs~v'ps,;'etebtec]fneúfes= íia crêdífesy. ■irj
ban0pigii,.pp:ppefà,tfyps^yíi\clusív,e7 õalxaVEGOttSráícài'Féde.ra,I, -.Bradêscb" St,A', BanèpVdè" (2

J  •"*-' 'VrF' . r",' "'0*-f

íepjádvadeTraudèi ■

; „ : .;,i i • feBi#.li#.5e'!n?íí2. ir 'ã - síin.iií -CÍntro-líirfeitiítSC r-CÉ; M?l4kisiíí7-iw-AlS» ;. ,1 s:'J 1,1 •■ i IMI
'  ! í'*'..''- -- , ■ !■ ■'" - * ■ '• - ■ •■U',-''7 '-í:- 'V-/.- .-^-72' ■; ---• -' •!.,'. '- - u '■. -' .' ~ ,, ,_ "ii,.
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■ iRÉPüSircÃ;FEècR/o"ím dq^bIiaél
BTADp epSAWmjG^Rlí^

Muntciptó. e'Gòmarc3..iÍéRío- Negrínlio
VVoífga,nig,Ql:3vjo ,d,.& ÜÈivèi ra é«$rté ;Stuhr - Tabe^ãa;

SgDèj.fajgQ/ièifc, na"23352^i;ni fe''19ypàj'AQ2.1 Uyfà"'Rà Í74felhas>l'g%2v"

(,(■< f

1 25

Brasil-SvAt Banco ifefr SIcoóS Ç.oopèráílva d&'Crédiíò,;üwía:_ do
.Ppp .ííe''^:^to, podando;-pa^-fetiicii órftip^ ^avaíteai;

:b%aF e- õàrií^laf Pb®5bbS;í..cadaâtràí. ,iáíteíar>;d^ auteílzaf
dsblíos .&. €óbmü.<^s-,':efèluar^íransferêndÈà e. pagameritos pop-d.úalgüer^méjõ,:, fndusive
ò!ójFbníbg,, :íbq.jJls,itar lalòriáribs fcxIligüéSíSolIdíaÊí^ ■ra^b#'guáis:guèr
fí^PPÍlIílbl^^ devjdas à Qutorgante, âàcâF eguítar.ordgbs.dè pagámõnt6s,-enn'itír,.íando
íayáEEar-ejcaudoparvtJtolos, dupiicaías, letras,do Oãmb!o'e;notas: prónifèáârías- .ásd,nándo'"os
raspecimos contFátds,.prppo'stas;'é^^^ a^aífzár-para!efelt63je-desconípVeiTi:'t^,u^
érrs^sáõ.' corrcspbndêrtçjaCda 'Outorgante, indilsive,
diíigicla^:;iags bán:ò^,.;d3gdp,,, ingFdçegs de iènciimritast^füiQ.s. con.oeda,náa .desconío^;a
abatimeriígsi-prorrogações deí^/endmenlosi -protestos- o :què.--mâ;feprBçisd-fpf:, admitir-e-

dccupieMg qüp qg Izef neeessarfe . para-a ■■reaÍ-;gerêheíá-^dDs nogécrós -da (âütorgèaté,
adquirir-e mpdef.veí&uiós. em norae---dárémprssa, a dó,çum'ertlàçáo do.s

assinar-a r^mp:^:nta. ayípfe ■feasli.rén.èEá dj ly-^^EciJiq; re|i|esertjârla
]úníp. ap-Depanaitieníp Esládpál áe.Trânsito -:Q.ETBAN, ''Circünscríção R.egiQnal,cÍe trânsito
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.811.034/0001-80 •

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

11/02/2021

NOME EMPRESARIAL

PARANA POSTES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PARANA POSTES

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
23.19-2-00 - Fabricação de artigos de vidro
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instaiações esportivas e recreativas
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e eievação de cargas e pessoas para
uso em obras

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇAó DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LÓGRADÓURÓ

EST ESTRADA LAGEADO PARA RIO NEGRINHO
NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

GALPAOGALPAO

CEP

83.880-000
BAIRRÓ/DISTRITÓ

LAGEADO DOS VIEIRAS
MUNICÍPIO

RIO NEGRO
UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PAULOlgCONTABILIDADESIEVES.COM.BR
TELEFONE

(47) 3635-1120/ (47) 3635-0247

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA situação CADASTRAL

11/02/2021

motivo de SITUAÇAO CADASTRAL

situaçAo especial
********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 05/1^2021 às 13:53:43 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Voltar Imprimir

CAiJZA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.811.034/0001-80
Razão Socia!:PARANA postes ltda

Endereço: estrada lageado para rio negrinho / lageado dos vieiras / rio
NEGRO / PR / 83880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Vaiidade:03/ll/2021 a 02/12/2021

Certificação Número: 2021110302281825250951

Ihformação obtida em 05/11/2021 13:04:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARANA POSTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.811.034/0001-80

Certidão n°: 25043874/2021

Expedição: 13/08/2021, às 09:09:16

Validade: 08/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PARANA POSTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no
CNPJ sob o n° 40.811.034/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa- em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A acei*tação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://-www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Ban*co Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários a identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumõntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugescões: cndt@tst.jus.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PARÃNA POSTES LTDA
CNPJ: 40.811.034/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito pas.sivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:35 do dia 12/08/2021 <hora e data de Brasília>. '
Válida até 08/02/2022.
Código de controle da certidão: EF72.6B3C.90E4.5AA2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N"025358163-36
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Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: PARANA POSTES LTDA

40.811.034/0001-80

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2022 • Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (05/11/2021 13:03:13)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

SECRETARIA MUNICÍPAL DA FAZENDA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N° 76.002.641/0001-47
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Certidão Positiva com Efeito de Negativa

N° 7325/2021

Nome: PARANA POSTES LIDA

Endereço: ESTRADA PRINCIPAL PARA RIO NEGRINHO, SN

Bairro: LAGEADO DOS VIEIRAS

Complemento: GALPAOGALPAO

Cidade/UF: Rio Negro - PR CEP: 83.880-000

A VISTA DO QUE CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS E RESSALVADO O DIREITO DE COBRAR AS
DÍVIDAS POSTERIORMENTE APURADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS:

CERTIFICO, QUE EXISTEM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ESTEJA SUSPENSA,
TORNANDO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, COMFORME DESCRIÇÃO DO CNPJ/CPF
ABAIXO:

FINALIDADE

REQUERENTE

CÓDIGO CNPJ/CPF

Certidão Negativa Global

40.811.034/0001-80

RIO NEGRO/PR, 05 de novembro de 2021.

A presente tem validade de 90 (noventa) dias.

Emitido por: - Autenticidade: WGT221201-000-FDSXVMWPSLFNKQ-0 - 05/11/2021 - 13:05:08
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'■ Secretaria dò'Ofício Distribuidor é Anexos dé RIO NE3R0. v

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO -- FINS GERÂfS -CÍVEIS - ESPECIFICA - NEGAtl\/A .

Certifico que revendo os livros, sistemas é arquivos de distribuição CÍVEÍS, ESPECIFICAMENTE; FALÊNCIA,,
CONCORDATA,;/recuperação JUDICIAL, ' RECUPERAÇÃO EXJRAJUDICIAL, ■INVÈNTÁRIOS E
ÀRROLAMENTÓS desta . Secretária,. verifiquei NÃO: CONSTAR 'nenhum registro contra:

•  - ^ % -• ,• ■■ Paraná Postes Ltda ^ ,"i . . , r ' •
,■ ' vT-, . ;■ ' CNPJ:'40.81:1.034/000,1-80 " '/ T .; /

\  ̂ : ■ Local da Sede: Rio Negro- PR ■ ' . , • / • V" " -

Orientações: ; ■ . ' ■ 'T' '/ / ■ 3/ ' • '/■ ' v- "'
Esta,certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos etr, que-a pessoa-cujo nome psquisado figura corno Áutorfa),
São apontados os feitos êfn'tramitação cadastrados no Sistena Informatizado referente à comarca de RIO NEGRO
Nâó'existe qualquer conexão' com qualquer outra base.oe oados de instituição pública bu .eoni a Receita^ Federal que
vérifiqué a identidade dp NOME/RAZÃO SOCIAL com o OFF/CNPJ;í A conferência dos dados, pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de. responsabilidade exclusiva do destinatàip da'certidão. , . ' . ' ,
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matrlz e às fiials.., - ,
Considera-se NEGATIVA a certidão :què aponta'sornenta bomônimós-não. qualificados, nòs-termos do-art. 8°, §2° da
Resolução CNJ 121/2C)1,Ò.'. ' ' ' ■
A presente certidão menciona somente o registro de dlstritoiuçâo, para d_adqs complemeitáres db procedimento,-deve-se
"dirigir ató,a Secretaria para onde fordistribuído e solicitar una CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. • ; ■
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALe EWRESÃRIO INDÍVIDUAL abrange também a pessoa física , . '

RIO NEGRO ^de Nòyembrp-.de 202,1
f/j.,;

-rr

a.lVfeurer

Distriòu dor •/' l i

Com..de RtO NEGRO
PÀRANÁ - ■/

SDP-SIstema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:05/1 í/2021 1,5:11 ;• Página 1  /de 1 ,
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Fabricação e Comercialização de

Postes de Concreto e Fibra de Vidro (PRFV)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

Rua: Amazonas, 373- Centro
83860.000 - PIÊN - PR

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N" 105/2021

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei N° 10.520/2002, a empresa
PARANÁ POSTES LTDA, empresa estabelecida na Estrada Lageado para Rio Negrinho, SN no bairro
Lageado dos Vieiras, cidade de Rio Negro, estado do Paraná, inscrita no CNPJ n°. 40.811.034/0001-80, e
inscrição estadual n°. 90880150-42, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o pregão n°
105/2021, cujo o objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS
DE CONCRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS conforme especificações e quantidades estimadas constantes do anexo I.

Rio Negro, 09 de Novembro de 2021

Í'A55Ínado digitalmentei.Por:<S-^--^^V:'^^C^^
|JÒÀ0 RENATO SCHWETLÉR |
âiiã aútènfcIcIãâHe põde seyçôn'fírmadã'no'e^ :
<http://www.serpro.gov.br/as5lnaaor<dígiTal>

PARANA POSTES LTDA

JOÃO RENATO SCHVETLER
PROCURADOR

CPF: 304.374.669-49 - CL 672.283-0

Estrada Lageado para Rio Negrinho, SN - Lajeado dos Vieiras - CEP: 83.880-000 - Rio Negro - PR.
CNPJ: 40.811.034/0001-80 - inscrição Estadual: 90880150-42
Fone/Fax: (47) 3635-2298 - e-mail: paranapostes@gmail.com
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Fabricação e Comercialização de

Postes de Concreto e Fibra de Vidro (PRFV)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Rua: Amazonas, 373- Centro
83860.000 - PIÊN - PR

PREGÃO ELETRÔNICO N" 105/2021

DECLARAÇÃO DE ME E EPP
CFE ANEXO VII

PARANA POSTES LTDA, CNPJ. 40.811.034/0001-80, estabelecida na Estrada Lageado
para Rio Negrinho, SN — Lageado dos Vieiras — Rio Negro — PR, através de seu representante
legal, Sr. JOÃO RENATO SCHVETLER, portador do CPF N" 304.374.669-49, e Carteira de
Identidade n" 672283-0, declara para os ílns do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n°
105/2021, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

(X) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n" 123, de
14/12/06;

( ) Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II da Lei Complementar n° 123, de
14/12/06; .

( ) Micro-empreendedor individual, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar n"
123, de 14/12/2006.

Declara ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do Parágrafo 4° da
Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006.

Rio Negro, 09 de Novembro de 2021

AssjnadOLdlgitaJniente
JOÃO RENATO SCHWETLER

Síf^ütentlcíâãâe pe ser confirmada no endereço :
<http;//www.serpro.gov.br/assínador-dig1tal>

PARANÁ POSTES LTDA
JOÃO RENATO SCHVETLER

PROCURADOR

CPF: 304.374.669-49 - CL 672.283-0

Estrada Lageado para Rio Negrinho, SN - Lajeado dos Vieiras - CEP: 83.880-000 - Rio Negro - PR.
CNPJ: 40.811.034/0001-80 - Inscrição Estadual: 90880150-42
Fone/Fax: (47) 3635-2298 - e-mail: paranapostes(a)gmail.com
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BRACOR tORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ76.601.053/0001-20
Rua Visconcie de Taunày, 122 - l^tAndar- Centro
São Bento do Sül 1 Santa Catarina / (47)'3633-4388"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa PARANÁ
POSTES LTDA., CNPJ: 40.811.034/0001-80, estabelecida na Estrada
Lageado para Rio Negrinho, s/n^, Lageado dos Vieiras, Rio Negro/RR, é nossa
fornecedora.de,tubos dé Goncretoe^Gutros.aiféfatos de coricreto em geral, das
marcas CONÇREPLAN E POSTEFIBRA, tendo nos fornecido, os materiais nas
seguintes quantidades; "

70 PÇ Tubo de Concreto 0,20x1,00mt PS1
220 PÇ Tubo de, Concreto 0,30x1, OQmt PS1
300 PÇ Tubo de Concreto 0,40x1,QOmt PSI
235 PÇ Tubo de Concreto 0,60x1,OOmt PS1
27 PÇ Tubo de Concreto 0,80x1,OOmt PÁ-1
• 18 PÇ Tubo de Concreto 1,00x1 .OOcrfi PA-1
65 PÇ.Palanque de Concreto Reto 8x9x200cm
175 PÇ Meio-Fio de Concreto 30x12x8Ócm

São Bento do Sul, 14 de Outubro de 2021.

BRACOR CORR EGUROS LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR

PIÊN-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021
Processo Administrativo N° 105/2021

Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCOS AURÉLIO MELENEK

Data de Publicação: 25/10/2021 14:23:50

TOTAL DO PROCESSO: 150.066,10

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA 83.483.990/0001-93 C43.900,00

-GTE 1 Quant.: 1 Num: 097 22,00 Total: 13.200,00

tem: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Fabricação Própria Modelo: Fabricação Própria

Descrição: TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE 30CM

Quantidade: 600 Valor Unit.: 22,00 Total Item: 13.200,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 069 30,70 Total: 30.700,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Fabricação Própria Modelo: Fabricação Própria

Descrição: TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE 40CM

Quantidade: 1.000 . Valor Unít.: 30,70 Total Item: 30.700,00

PARANÁ POSTES LTDA 40.811.034/0001-80 r4T7f9'5700Ç

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 036 55,00 Total: 41.195,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: POSTEFBRA Modelo: SIMPLES

Descrição: TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE 60CM

Quantidade: 749 . Valor Unít.: 55,00 Total Item: 41.195,00

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E 07.859.451/0001-28 CMaZTZIjDÇ
TERRAPLANAGEM- EIRELI
LOTE 4 Quant.: 1 Num: 038 293,90 Total: 14.695,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: XXX Modelo: M/F

Descrição: TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE 1 MT

Quantidade: 50 Valor Unit.: 293,90 Total Item: 14.695,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 016 564,90 Total: 50.276,10
Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: XXX Modelo: M/F

Descrição: TUBO DE CONCRETO FCK 25MPA COM ARMADURA CA-1, DIÂMETRO INTERNO DE 1,5 MT

Quantidade: 89 . Valor Unít.: 564,90 Total Item: 50.276,10

Gerado em: 09/11/2021 10:20:15 2
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PREGOEfRO: /MARCOS AURÉLIO ME

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS
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Protocolo n°: 2742/2021 Requerente:

Ref. :

COMPRAS

Ao Jurídico,

%
Para analise e parecer quanto a homologação, considerando que não foram apresentar

apresentações ou recursos.

Éríuatiíá1S!:^èiwÍJaski
DepartíMtKntq i

eCOmpms



Procuradoria

PIEN ^40 Jurídica
Protocolo Equiplano: 2742/2021
Requerente: Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários
Objeto: Pregão Eletrônico n° 105/2021- Registro de Preços para eventual aquisição de tubos
de concreto (...).

Parecer Jurídico

1. Relatório

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica análise de legalidade
referente ao processo licitatório administrativo em tela, conforme objeto do requerimento do
secretário municipal, diante da apresentação de termo de referência, declaração de existência
de dotação orçamentária e recursos financeiros atestada pelo secretário Claudemir José de
Andrade e o contador José Luiz Barros.

Foi procedida a juntada do ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria
496, de 06 de maio de 2021) e não houve impugnação ao edital.

Realizado o pregão eletrônico em 09 de novembro de 2021, através da plataforma Bolsa
de Licitações e Leilões. O procedimento transcorreu sem intercorrências de recursos ou
impugnações, conforme ata/relatório anexado.

Recebo o processo para análise de cumprimento de requisitos legais.

2. Parecer Jurídieo

Inicialmente vislumbramos que a modalidade licitatória utilizada no presente processo
pela Comissão de Licitações é a mesma que foi orientada no parecer jurídico e que o processo
transcorreu sem recursos ou impugnações.

Ademais, cumpre ressaltar que, cabe tão somente a Comissão de Licitações a condução
do procedimento licitatório em todos os seus atos, tendo os seus membros a responsabilidade
de examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de
licitantes e análise de certidões quanto a veracidade e vigência.

Também compete a Comissão de Licitações o julgamento das propostas conforme a
regra do edital de convocação, a verificação da adequação do preço ao valor praticado no
mercado, o registro de todos os acontecimentos em ata, a desclassificação de propostas
desconformes ou incompatíveis, bem como, coibir qualquer conduta antijurídica ou ilegal no
processo, conforme o art. 43 da Lei 8666/93, podendo a qualquer tempo realizar diligências
destinadas a esclarecer ou complementar o processo.

Sendo assim, a este parecerista resta aqui tão somente a análise de legalidade da
licitação dentro dos contornos jurídicos, especialmente quanto aos princípios da Lei 8.666/93,
e das regras do Pregão insculpidas no Decreto N° 3.555, de 8 de agosto de 2000, portanto o
presente estudo não pode avançar sobre questões técnicas de competência exclusiva da
Comissão de Licitações.

Neste sentido, não tendo encontrado no processo qualquer oposição por parte dos
licitantes e não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no decorrer a 1

1



141 Procuradoria
PiEN Jurídica

de seus trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela
regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser encaminhado para os atos de
homologação e adjudicação pela autoridade competente.

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo
administrativo, cabe destacar que este parecer possui natureza apenas opinativa, verdadeiro
controle preventivo de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta
jurídica, responsável pela edição do ato decisório final.

É o parecer. S.M.J

Piên, 10 de novembro de 2021.

3

Calebe França Costa
Procurador Jurídico

OABÍPR 61.756
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial n" 105/2021, o qual tem como
objeto a "Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.", e
ADJUDICA os itens do objeto conforme relatório em anexo em favor da seguinte
empresa:

FÃBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA inscrita no
CNPJ n° 83.483.990/0001-93, vencedora dos itens conforme relatório disponível no
portal da transparência, resultando no valor total de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil, e
novecentos reais) reais.

PARANÃ POSTES LTDA inscrita no CNPJ n° 40.811.034/0001-80, vencedora
dos itens conforme relatório dispomvel no portal da transparência, resultando no valor
total de R$ 41.195,00 (quarenta e um mil, cento e noventa e cinco) reais.

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM-

EIRELI inscrita no CNPJ n° 07.859.451/0001-28, vencedora dos itens conforme
relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
64.971,10 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais, e dez centavos).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme
Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 11 de novembro de 2021.

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO
A.M.P data:1rl/n/A7
DIOE data: / /

DOU data: / /

Asaoatura Responsável
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Pérola D'Oeste - PR, 16 de Novembro de 2021.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal
Publicado por;

Lais Fernanda Gindri

Código Identificador:BDE00AE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D OESTE

PORTARIA N° 86/2021

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste,
Estado do Paraná, no uso'das atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1°. Designar o Servidor Municipal, ROBSON TIAGO BOHRER
TEIXEIRA, Secretário da Agricultura e Meio Ambiente como
responsável Técnico e Gestor Municipal do Projeto da Aquisição de
Equipamentos para o município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

Art. 2°. A presente Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

-'^íbinete do Prefeito Municipal, em 16 de novembro de 2.021

^DSOMLUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal
Publicado por:

Dpto de Projetos e Planejamento
Código Identificador:F5438A22

i  ESTADO DO PARANÁ ■
j  PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1295/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N" 1295/2021.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
"onsiderando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

ESOLVE:

Art. 1° Conceder a servidora pública Ana Cássia Ferreira de Lima,
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 5.311.396/SC,
matricula funcional 4765244, ocupante do cargo público de
provimento em comissão de Assessor de Área D - indústria e
comercio, o pagamento de diária(s):

Objetivo dn vingem
Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N» do

empenho

Curso de

intermediação de mão
de obra.

16/11/2021 Curitiba/PR 01 (uma) 36,00 8072/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:4D73FDF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1296/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1296/2021.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 1 43
Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder ao (à) servidor (a) público (a) Carla Pykosz,
portador (a) da cédula de identidade civil com RG n° 14204966-0/PR,
matricula funcional 4765330, ocupante do cargo público de Auxiliar
Administrativo temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo dn
viagem

Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N' do

empenho

Curso de

intermediação de
mão de obra.

16/11/2021

A

18/11/2021

Curitiba/PR
03 (três) 108,00 8073/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:A3920E5C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 105-2021

gOMOIiOGAÇÃO DE-LIGITAÇÃ02^
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Preseneial n°
105/2021, o qual tem como objeto a "Registro de Preços para
eventual aquisição de tubos de eoncreto, conforme solicitação da
Secretaria Munieipal de Viação e Serviços Rodoviários.", e
ADJUDICA os itens do objeto conforme relatório em anexo em favor
da seguinte empresa;

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
inscrita no CNPJ n° 83.483.990/0001-93, vencedora dos itens
conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando
no valor total de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil, e novecentos
reais) reais.
PARANÁ POSTES LTDA inscrita no CNPJ n" 40.811.034/0001-80,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 41.195,00 (quarenta e
um mil, cento e noventa e cinco) reais.
BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E
TERRAPLANAGEM-EIRELI inscrita no CNPJ n°

07.859.451/0001-28, vencedora dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
64.971,10 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais, e
dez centavos).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação,
conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao
processo.

Piên/PR, 11 de novembro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

\v^v^v.diariomuniciDal.com.br/amt) 271
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Publicado por;
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identiflcador:6A24C57A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 110_2021

PREGÃO PRESENCIAL N°. 110/2021 -NOVA DATA

OBJETO: Registro de preços para serviços de arbitragem. Edital
disponível no síte:vvww.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir
de 17/11/2021 na Saia de Licitação Situada na Rua Amazonas,373,
Centro - Piên/PR ou via correios. Abertura das Propostas: 01/12/2021
às 09h30 (horário de Brasilia) na Sala de Licitação Situada na Rua
Amazonas,373, Centro - Piên/PR.

Piên/PR, 16 de Novembro de 2021.

MARCOS A URÉLIO MELENEK
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identiflcador:8364E5B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1297/2021. DE II DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1297/2021. DE II DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) piiblico(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Arf. r Conceder a servidora pública Keila Fernada Gurski,
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 1355713/PR,
matricula funcional 4765245, ocupante do cargo público de
provimento em comissão de Assessor Assuntos Comunitários, o
pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem
Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N" do

empenho
Curso de

intermediação de mão
de obra.

16/11/2021 a

18/11/2021
Curitiba/PR 03 (três) 108,00 8069/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:4F77A5D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1298/2021. DE II DE NOVEMBRO DE 2021

CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(A) PÚBLICO(A).
O SENHOR CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE,

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ESTADO DO PARANÁ,

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

PORTARIA N° 1298/2021.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

1 44
Art. 1° Conceder ao (à) servidor (a) público (a) Sueien Surek,
portador (a) da cédula de identidade civil com RG n° 14204966-0/PR,
matricula funcional 4765332, ocupante do cargo público de
Assistente Administrativo temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da
viagem

Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N" do

empenho
Curso de

intermediação de
mão de obra.

16/11/2021 Curitiba/PR
01 (um) 108,00 8073/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado po
Luciana Lubl

Código Identificador:81FB35Cii'

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1298/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1298/2021.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder ao (à) servidor (a) público (a) Sueien Surek,
portador (a) da cédula de identidade civil com RG n° 14204966-0/PR,
matricula funcional 4765332, ocupante do cargo público de
Assistente Administrativo temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da
viagem

Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N"

empenho ^
Curso de

intermediação de
mão de obra.

16/11/2021 Curitiba/PR 01 (um) 108,00 8073/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:36958DDD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1.150/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1.150/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.

concede função gratificada para servidor(a)
público(a)

wwvv.diariomunicinal.com.br/amn 272
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Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N» 105/2021

PROTOCOLO 2742/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 259/2021

1. No dia dezesseis do mês de novembro de 2021, autorizado peio Pregão Eletrônico n®

105/2021, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas

Leis Federais n°. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir

estipuiadas, regem o reiacionamento obrigacional entre o Município de Piêri, pessoa jurídica de direito

púbiico interno, inscrita no CNPJ sob o n° 76;002.666/0001-40, neste ato representado peio Prefeito
Sr. Maicon Grosskopf,, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito

no CPF/MF sob o n°. 080.278.589-17, neste ato assistido peia Procuradoria Jurídica Sr. Calebe França

Costa, ÓAB/PR 61.756 e em conjunto com o Secretário de Viação e Serviços Rodoviários Sr. Háiio
Clemente inscrito no CPF sob n° 629.468.209-63 e o DETENTOR DA ATA FÁBRICA DE ARTEFATOS

DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°

83.483.990/0001-93, com endereço na Rua Tereza Conrad, 900- Oxford - São Bento do Sui-SC CEP

89.285-155, Fone: (47) 3635-0846, e-mail: joni@beirarionet.com.br neste ato representado por

Mareio José Drevek inscrito(a) no CPF sob n° 698.742.809-30.

1.1. Tendo em vista o resultado da iicitação na modaiidade PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021,
homoiogado pelo Senhor Prefeito Municipai em 11 de novembro de 2021, bem como a ciassificação
obtida no certame, reaiiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o objeto: Registro

de preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme solicitação da

Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.

1.2. Os.itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e giobais ofertados
peias empresas ciassificadas no certame, conforme Tabeia em anexo de Itens e vaiores extraídos a
partir do sistema Equlplano.

1.3. O vaior total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame iicitatórlo, é de R$
43.900,00 (quarenta e três mii, e novecentos reais), no quai se inciui todos os tributos, diretos ou
indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e compieta à presente Ata de Registro de Preços, para meihor caracterização dos
serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N" 105/2021 e seus anexos, bem como o Termo de
Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir
sua extçnsão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO

assume todas as exigências do Editai retro mencionado

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização
de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa, mediante comprovante
de recebimento por qualquer meio, inciusive fac-símiie, na forma descrita no Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO N» 105/2021.

3. A entrega deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente nos locais indicados peia secretaria spliqitante

conforme descrito na Nota de Empenho:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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3.1. A Contratada obriga-se a:

a) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no iocai indicada pela Divisão
soiicitante, em estrita observância das especificações do Editai e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei o 8.078, deli de setembro de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente Termo de Referência;

f) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,-as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência, Editai ou na Ata de registro de Preços;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

3.2. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa de
entrega.

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que
será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Soiicitante, observado
o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

SECRETARIA FISCAL

VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Cieiton das Neves

5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
sanções previstas neste Registro de Preços.
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5.1. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada a
retirá-io e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida peia
Contratante, ou imediatamente, sob pena muita de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não
complementados, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

5.2. Ern caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida peia
Contratante, ou imediatamente, sob pena muita de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não
complementados, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em
até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU,
abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser
atualizado monetariamente INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que
deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c". Lei Federal
8666/1993).

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de
preços;

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comorovadamente. impeçam
o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

7.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá
ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o
Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei
Federal n°. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir
discriminados:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: licitacoes(Q)pien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



1 48

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
05.001.15.452.0005.2009.33.90,30.2400

10. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação,
sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas
e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão
aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

11. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (melo por cento) ao dia
sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o
prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da
Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°.
8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa
relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata
de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à
rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as faihas do produto fornecido ou
complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á
multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez
por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo
sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou
no Instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não -abrangida nos
incisos anteriores ou subsequentes, apllcar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na
letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa
de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais
multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da'Lei 10520/02,
pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por
cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o
Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficiai, de acordo com a Lei n°. 8.666/93.

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata

estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com multas, tanto
moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição,

devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em
Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações.

10.3. As muitas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total

limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de

perdas e danos cabíveis.

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias

alusivas'a muitas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por

qualquer outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no

impediniento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no Interesse da Administração e nas
hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

■  'd) presentes razões^ de interesse público.

e)' o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o
contraditório-e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
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f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratuai, decorrentes de caso
fortulto ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no Item nesta
cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficiai do Município.

12.1. O canceiamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratuai, decorrentes de caso fortuito
ou de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante
pubiicação em imprensa oficial do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibiiidade
com as obrigações por eie assumidas, todas as condições de habilitação e quaiificação exigidas pelo
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO NO 105/2021.

14. Faz parte Integrante desta Ata de Registro de Preços, apiicando todos os seus dispositivos, o
editai de PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021, as Autorizações de Fornecimento/Ernpenho com os
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de iguai teor
e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipai de Piên, e peio representante do Detentor, e duas
testemunhas.

Maicon Grosskopf

Prefeito

Órgão ̂ renciador

;;'MARCIOJOSEDREVEK

Sua aútenticiclãde pocleTercôrífimiãda ríò^éhdirecVl
<http://www.serpro.gov. br/ass!nador>dlgitai>

FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

BEIRA RIO LTDA

Detentor da Ata de Regisfr?) de Eceços

Calebe França Costa

Procuradoria Jurídica

OAB/PR 61.756

Testemunhas:

Nome: Marcos Aureiio Melenek

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraskl

Secrel

Assinatura:

Assinatura:

e Serviços Rodoviários
n° 06/2021
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Classificação por Fornecedor

Pregão 105/2021

^ll«n Produlo/Servlço UN. Quantidade Status

ècedôr:>4e0^ PABRtCÀDEARTEFATOSDEClME^ÒBEUMRlOlTDA'' -L' C

Preço Unitário Preço Total Sei

: Emàll;

i Lote001-Lote001

001 20941 TUBO DE CONCRETO FCK2SMPAS1MPLES, COM DIAMETRO INTERNO DE30CM

[^ôTe ooarLotUoV'^

€00,00 ClassIGcado Fabricação Própria Fabricação UZIZ,M^

001 20942 TUBO DE CONCRETO FCK25MPA SIMPLES, COM OIAmETRO INTERNO DE40CM 1.000,00 Classificado Fabricação Pro;rla Fabricação EI "30,70 30.700.00

g-Bjg
'jjSf'ga5gse:3''.i.k°''agTAL!

Emitido por; Bernadets MaguerovsM dos Santos, na versão: S528Í 1&11/202110:17;13
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I - Representantes do Setor de Atenção Primária da Secretaria de
Saúde do Município de Piên: Mayara Aparecida de Almeida
Grosskopf (titular) e Suzane Cristofoiini de Oliveira (suplente);
II - Representantes do Setor de Assistência Farmacêutica da Secretaria
de Saúde do Município de Piên; Gabriela Tambosi (titular) e Mariana
Alves Martins (suplente);'
III - Representantes do Setor de Assistência Odontológica da
Secretaria de Saúde do Município de Piên: Thais Maria Tschoeke
(titular) e Seandra Cordeiro de Oliveira (suplente);
IV - Representantes da equipe médica da Secretaria de Saúde do
Município de Piên: Raquel Lopes da Cunda Ruthes (titular) e Daniel
Fernando Ruthes (siiplente).

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 17 de novembro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst

Código Identificador: 9E6CC3FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMACÃO

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, INTIMA, pelo
presente Edital, por se encontrar em lugar incerto, a empresa
GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, por meio de seu
representante legal, Sr. Herbert Rafael Neco, inscrito no CPF sob n°
013.416.301-02, da decisão administrativa em anexo para, se desejar,
apresentar recurso, pessoalmente ou através de procurador
devidamente constituído„no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
publicação deste Edital, nos autos do Processo Administrativo
Apuratório n° 008/2021 que decidiu:
"Por tudo o que consta no Processo Administrativo e do mais ora
exposto, acolho o relatório da Comissão Processante e decido aplicar
as penalidades de a) Muita de 10% (dezpor cento) sobre o valor total
do Registro de Preços (RS 156.200,00), o que perfaz o valor de RS
15.620,00 (quinze mil, seiscentos e vinte reais), com base no item 13,
U, alínea "e" do Contrato n° 024/2021; b) Suspensão temporária de
■rarticipar em licitação e'impedimento de contratar com o Municipio
de Piên, pelo período de 02 (dois) anos, com fulcro no item 13, III do
Contrato n" 024/2021; c) Rescisão contratual, com amparo no item
15, alínea "a" do Contrato n°024/2021".

Eventual recurso deverá ser direcionada ao Prefeito Municipal
encaminhada através da Comissão Processante Permanente - CPP,
cujo protocolo será recebido no prédio da sede da Prefeitura
Municipal de Piên, localizada à Rua Amazonas, n° 373, Centro,
Piên/PR, CEP 83860-000'.

Piên/PR, 17 de novembro de 2021.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:BA2809E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 113/2021

CONTRATO N° 113/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico 103/2021

Contratado: INSTITUTO LIXO E CIDADANIA
CNPJ: 05.773.001/0001-92
Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria e
consultoria em reestruturação e aperfeiçoamento dos serviços de
coleta seletiva e melhoria do plano municipal de resíduos sólidos com
o objetivo contribuir na organização das Associações de Catadores,
bem como contribuir com a inclusão social em conformidade com o
disposto na Lei Federal n° 12.305/2010.
Valor: R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais)
Fiscal Administrativo: Cristiane Telma Abuda, matrícula 103161.
Prazo de Vigência: 12 meses
Data de assinatura: 10 de novembro de 2021.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES
Publicado por:

Carina Daniela Alves da Silva
Código Identificador:4CDF1850

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATAS 259 A 261

Modalidade: Pregão Eletrônico 105/2021
Contratado:

pi'A'BRIGA-DE~ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RlO'ETDA"y
inscritã n()~CNPJ'~n'' 83.483.990/0001-93, vencedora dos itens
conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando
no valor total de RS 43.900,00 (quarenta e três mil, e novecentos
reais).
PARANÃ POSTES LTDA inscrita no CNPJ n° 40.811.034/0001-80,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de RS 84.173,65 41.195,00
(quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais).
BRASTÜBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E
TERRAPLANAGEM - EIRELI inscrita no CNPJ n°
07.859.451/0001-28, vencedora dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de RS
64.971,10 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
dez centavos).
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de
concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de VIação
e Serviços Rodoviários.

Fiscal Administrativo: Conforme processo

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 16 de novembro de 2021

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador: 954C499C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LIÇITAÇÃO N° 058/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 058/2021

PROTOÇOLO: 3047/2021
Objeto: Inexigibilidade de licitação para Prestação de Serviços de
análise e Assessoria em Projetos e Empreendimentos, no âmbito do
"Caixa Políticas Públicas", conforme solicitado pela Secretaria de
Planejamento, Obras e Urbanismo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNP: 00.360.305/0001-04
VALOR: R$ 22.250,00 (Vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta reais).

AUTORIZAÇÃO: 17/11/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021

PROTOCOLO 2742/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 260/2021

1. No dia dezesseis do mês de novembro de 2021, autorizado peio Pregão Eletrônico n®
105/2021, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas

Leis Federais n°. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente, com as condições a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrigacionai entre o Município de Piên, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 76.002.666/0001-40, neste ato representado peio Prefeito
Sr. Maiçon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no
CPF/MF sob o n°. 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica Sr. Calebe França
Costa,'-OAB/PR 61.756 e em conjunto com o Secretário de Viação e Serviços Rodoviários Sr. Hélio
Clemente inscrito no CPF sob n° 629.468.209-63 e o DETENTOR DA ATA PARANÁ POSTES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 40.811.034/0001-80 com endereço na
Estrada Lageado para Rio Negrinho, SN- Lajeado dos Vieiras - Rio Negro-PR, CEP 83.880-000, Fone:
(47) 3635-2298,. e-maii: paranapostes@gmaii.com; neste ato representado por João Renato Schvetier
inscrito(S) no CPF sob n° 304.374.669-49.

1.1. Tendo em vista o resultado da'licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021,
homologado peio Senhor Prefeito Municipal em 11 de novembro de 2021, bem como a classificação
obtida no certame, reaiiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o objeto: Registro
de preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados
pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores extraídos a
partir do sistema Equipiano.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de R$
41.195,00 (quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais) no qual se inclui todos os tributos,

. diretos óu indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos
serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no Editai do PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021 e seus anexos, bem como o Termo de
Referência, sendo os mesrnos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir
^sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO
assume todas as exigências do Edital retro mencionado

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização
de Fornecimento/Serviço-OU Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa, mediante comprovante
de recebimento por qualquer melo. Inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO N" 105/2021.

3. A entrega deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente nos locais indicados pela secretaria soiicitante
conforme descrito na Nota de Empenho:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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3.1. A Contratada obriga-se a:

a) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no locai indicada pela Divisão
soiicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ° 8.078, deli de setembro de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente Termo de Referência;

f) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência, Editai ou na Ata de registro de Preços;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

3.2. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos *ou recusa de
entrega.

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que
será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Soiicitante, observado
o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

SECRETARIA :  FISCAL

VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Cleiron aas Neves

das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
sanções previstas neste Registro de Preços.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. ^
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5.1. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada a
retirá-io e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida pela
Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não
compierhentados, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

5.2. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela
Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não
complernentados, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em
até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU,

abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser
atualizado monetariamente INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que
deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c". Lei Federal
8666/1993).

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de
preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comorovadamente, impeçam
o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

7.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá
ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o
Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei
Federai n°. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir
discriminados:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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10. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação,
sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas
e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão
aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

11. Muita, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada muita de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o
prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da
Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei no.
8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da muita
relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, muita de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata
de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso muita relativa à
rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou
complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, apiicar-se-á
muita de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez
por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo
sem prejuízo da muita relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou
no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos
incisos anteriores ou subsequentes, apiicar-se-á muita de 1% (um por cento) do yaior da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das muitas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na
letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integrai do Registro de Preços, que enseje rescisão, muita
de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais
muitas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação faisa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar '
com a União, Estados, Distrito Federai ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02,
pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de muita de 10 % (dez por
cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Plên/PR. CEP 83.860-000. 4
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o
Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior.'A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficiai, de acordo com a Lei n°. 8.666/93.

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata
estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com muitas, tanto
moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição,
devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em
Editai e nesta Ata de Registro de Preços.

10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federai n° 8.666/93 e posteriores alterações.

10.3. As muitas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de
perdas e danos cabíveis.

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias
alusivas a muitas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por
qualquer outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse, da Administração e nas
hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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f) o fornecedor poderá solicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta
cláusuia, será feita mediante publicação em imprensa oficiai do Município.

12.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampia
defesa, será formaiizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador,
12.2. O fornecedor poderá solicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito
ou de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do canceiamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante
publicação em imprensa oficial do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N" 105/2021.

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o
edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de iguai teor
e forma, que vão assinadas peio Prefeito Municipal de Plên, e pelo representante do Detentor, e duas
testemunhas.

|JOAO RENATO SCHWETLER f
SC^uféntlcIdadr^ídé^ser confim^
<http;//vkfww.serp ro.gov,br/8Ssinador-digital>

Maicon Grosskopf

Prefeito

Órgão Gerenciador

Calebe França Costa

Procuradoria Jurídica

OAB/PR 61.756

Testemunhas:

Nome: Marcos Aurélio Melenek

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski

PARANÁ POSTES LTDA
Detentor da Ata de Registro de Preços

Secretario de VIação e Serviços Rodoviários
Decreto n° 06/2021

Assinatura:

Assinatura
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Classificação por Fornecedor

Pregão 105/2021

Item Produto/Servido Quantidade Status Preço Unitário Preço Total Sei

ídor,^ ;^2-6' PÃ^À^POSTCS"!^^
J^Eniaü:''parmapóstcí@Qrni|lic9m^F/:^^<"

I Lòte003-Lole003

-CNPJ; 40£11XLM0001'80- Telefone; 47302622M' .^Statue:: Classificados

001 20943 TUBO DE CONCRETO FCK25MPA SIMPLES, COM DIÂMETRO INTERNO DE60CM 749,00 Classificado POSTEFBRA SIMPLES

41.195.00?
41.105,00

VAI.OR TOTAL:

a  ̂

En^tido por; Bernadele MaguerovsM dos Santos, na versão: 5 16/11/2021 10-.1727
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I - Representantes do Setor de Atenção Primária da Secretaria de
Saúde do Município de Piên; Mayara Aparecida de Almeida
Grosskopf (titular) e Suzane Cristofolini de Oliveira (suplente);
II - Representantes do Setor de Assistência Farmacêutica da Secretaria
de Saúde do Município de Piên: Gabriela Tambosi (titular) e Mariana
Alves Martins (suplente);
III - Representantes do Setor de Assistência Odontológica da
Secretaria de Saúde do "Município de Piên: Thais Maria Tschoeke
(titular) e Seandra Cordeiro de Oliveira (suplente);
IV - Representantes da equipe médica da Secretaria de Saúde do
Município de Piên: Raquel Lopes da Cunda Ruthes (titular) e Daniel
Fernando Ruthes (suplente).

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 17 de novembro, de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst

Código Idcntificador:9E6CC3FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Prefeito Municipal dé Piên, Estado do Paraná, INTIMA, pelo
presente Edital, por se encontrar em lugar ineerto, a empresa
GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, por meio de seu
representante legal, Sr. Herbert Rafael Neeo, inscrito no CPF sob n°
0I3.4I6.30I-02, da decisão administrativa em anexo para, se desejar,
apresentar recurso, pessoalmente ou através de procurador
devidamente constituído, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
publicação deste Edital, nos autos do Processo Administrativo
Apuratório n° 008/2021 que decidiu:
"Por tudo o que consta no Processo Administrativo e do mais ora
exposto, acolho o relatório da Comissão Processante e decido aplicar
as penalidades de a) Multa de 10% (dezpor cento) sobre o valor total
do Registro de Preços (RS 156.200,00), o que perfaz o valor de RS
15.620,00 (quinze mil, seiscentos e vinte reais), com base no item 13,
U, alínea "e" do Contrato n" 024/2021; b) Suspensão temporária de
participar em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Piên, pelo período de 02 (dois) anos, com fulcro no item 13, III do
Contrato n° 024/2021; c) Rescisão contratual, com amparo no item
15, alínea "a" do Contrato n° 024/2021".

Eventual recurso deverá ser direcionada ao Prefeito Municipal
encaminhada através da Comissão Processante Permanente - CPP,
cujo protocolo será recebido no prédio da sede da Prefeitura
Municipal de Piên, localizada à Rua Amazonas, n" 373, Centro,
Piên/PR, CEP 83860-000.

Piên/PR, 17 de novembro' de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identlficador:BA2809E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 113/2021

CONTRATO N° 113/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico 103/2021

Contratado: INSTITUTO LIXO E CIDADANIA
CNPJ: 05.773.001/0001-92

Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria e
consultoria em reestruturação e aperfeiçoamento dos serviços de
coleta seletiva e melhoria do plano municipal de resíduos sólidos com
o objetivo contribuir na organização das Associações de Catadores,
bem como contribuir com a inclusão social em conformidade com o
disposto na Lei Federal n° 12.305/2010.
Valor: R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais)
Fiscal Administrativo: Cristiane Telma Abuda, matrícula I03I6I.
Prazo de Vigência: 12 meses
Data dc assinatura: 10 de novembro de 2021.

COORDENAÇÃO DE CONTRA TOS.

COMPRAS E LICITA ÇÕES
Publicado por:

Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:4CDFI850

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATAS 259 A 261

Modalidade: Pregão Eletrônico 105/2021
Contratado:

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
inscrita no CNPJ n" 83.483.990/0001-93, vencedora dos itens
conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando
no valor total de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil, e novecentos
reais).

^^NÂTOSTESTTDA^inscrita no CNPJ n" 40.811.034/0001-80,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 84.173,65 41.195,00
(quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais).
BRASTÜBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E
TERRAPLANAGEM - EIRELI inscrita no CNPJ n°
07.859.451/0001-28, vencedora dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
64.971,10 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
dez centavos).
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de
concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal dc Viação
e Serviços Rodoviários.

Fiscal Administrativo: Conforme processo

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 16 de novembro de 2021

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:954C499C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 058/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 058/2021

PROTOCOLO: 3047/2021

Objeto: Inexigibilidade de licitação para Prestação de Serviços de
análise e Assessoria era Projetos e Empreendimentos, no âmbito do
"Caixa Políticas Públicas", conforme solicitado pela Secretaria de
Planejamento, Obras e Urbanismo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNP: 00.360.305/0001-04

VALOR: R$ 22.250,00 (Vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta reais).

AUTORIZAÇÃO: I7/1I/202I
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PREGÃO ELETRÔNICO fi° 105/2021

PROTOCOLO 2742/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N» 261/2021

1. No doze do mês de novembro de 2021, autorizado pelo Pregão Eletrônico n® 105/2021, foi
expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais n°.
8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o
relacionamento obrigacional entre o Município de Piên, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n° 76.002.666/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Maicon

Grosskopf,, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no CPF/MF

sob o n°. 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica Sr. Caiebe França Costa,

OAB/PR 61.756 e em conjunto com o Secretário de Viação e Serviços Rodoviários Sr. Hélio Clemente

inscrito 'no CPF sob n° 629.468.209-63 e o DETENTOR DA ATA BRASTUBOS ARTEFATOS DE

CIMENTO E TERRAPLANAGEM - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n° 07.859.451/0001-28 com endereço na Rua Dias de Morais, 117, Centro - Quitandinha-PR, CEP

83.840-000, Fone/Fax (41) 3623-1360, e-mail: brastubos@hotmaiI.com; neste ato representado por

Maurício Bhras Lechinoski inscrito(a) no CPF sob n° 075.244.659-20.

1.1. Terido em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021,
homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 11 de novembro de 2021, bem como a classificação

obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o objeto: Registro

de preços para eventual aquisição de tubos de concreto, conforme soiicitação da

Secretaria Municipai de Viação e Serviços Rodoviários.

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados
pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores extraídos a
partir do sistema Equiplano.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame llcitatório, é de R$
64.971,10 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e dez centavos) no qual se inclui

todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

.  1.4. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos
serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021 e seus anexos, bem como o Termo de
Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir
sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO

assume todas as exigências do Edital retro mencionado

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização
de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa, mediante comprovante

de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO N° 105/2021.

3. A entrega deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente nos locais indicados pela secretaria solicitante

conforme descrito na Nota de Empenho:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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3.1. A Contratada obriga-se a:

a) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no iocai indicada pela Divisão
solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manuai do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

c) Responsabiilzar-se peios vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ° 8.078, deli de setembro de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, Inerentes ao objeto do
presente Termo de Referência;

f) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;,

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na Ata de registro de Preços;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

3.2. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa de
entrega.

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas,, envolvendo a
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que
será reaiizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado
o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

SECRETARIA .  FISCAL

VIAÇÃO E bbRVlÇOS RODOVIÁRIOS Cleiton das Neves

5. O recebimento definitivo não exciui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos
das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
sanções previstas neste Registro de Preços.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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5.1. Erti caso de não aceitação do Item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada a
retirá-io e substituí-io no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida pela
Contratante, ou imediatamente, sob pena muita de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o

limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não
complementados, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

5.2. Ern caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua

complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela
Contratante, ou imediatamente, sob pena muita de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o

limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não
complementados, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em
até 30, (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria soiicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU,
abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se- o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão iicitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de

pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) reguiarização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser

atualizado monetariamente INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que
deveria ter sido adimpiida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c". Lei Federai
8666/1993).

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de
preços: •

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comorovadamente. impeçam
o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

7.1.1. Q pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá
ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o
Detentor da Ata, ficando-ihe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei
Federai n°. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir
discriminados:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: iidtacoesODien.or.aov.br - Fone (41) 3632-1136
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SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

05.001.15.452.0005.2009.33.90.30.2400

10. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação,

sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas
e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão
aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

11. Muita, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada muita de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia
sobre o vaior da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o

prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da
Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e -88 da Lei n°.

8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da muita

relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, muita de 10% (dez por cento) sobre o vaior da Ata
de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à

rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou

complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, apiicar-se-á

multa de 2% (dois por cento) do vaior do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez
por cento) do vaior dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo
sem prejuízo da muita relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas'alterações, ou
no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos

incisos anteriores ou subsequentes, apiicar-se-á muita de 1% (um por cento) do vaior da Ata de

Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na
letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integrai do Registro de Preços, que enseje rescisão, muita

de 10% (dez por cento) do vaior registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais

muitas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de

Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02,

pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de muita de 10 % (dez por
cento) do vaior da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o
Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item

anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficiai, de acordo com a Lei n°. 8.666/93.

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata

estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com muitas, tanto

moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição,

devidarriente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em

Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federai n° 8.666/93 e posteriores alterações.

10.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total

limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de

perdas e danos cabíveis.

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias
alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por

quaiquef outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no

impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória
a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas

hipótesés dos artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela

Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
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f) o fornecedor poderá solicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do canceiamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta
ciáusula, será feita mediante publicação em Imprensa oficial do Município.

12.1. O canceiamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampia
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o canceiamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito
ou de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será 'feita mediante
publicação em imprensa oficiai do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo
Editai de PREGÃO ELETRÔNICO N» 105/2021.

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus .dispositivos, o
edital de PREGÃO ELETRÔNICO N® 105/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Piên, e pelo representante do Detentor, e duas
testemunhas.

/

Maicon Grosskopf

Prefeito

&ão Gerenciador

Calebe França Costa

Procuradoria Jurídica

OAB/PR 61.756

Testemunhas;

Nome: Marcos Aurélio Melenek

Nome: Eduardo Duarte Schelvaraski

íi Assinado de forma digitai porMAURÍCIO BHRAS Imauriciobhras
LECHINOSKI:07524465920-'-EcyiNosKi:07524465920

;/ Darios:2021.l1.16 11:18J9.03'00'

BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E

TERRAPLANAGEM - EIRELI

Detentor da Ata de Registrada Preços

Sçao e Serviços Rodoviários
Decreto n° 06/2021

Assinatura

Assinatura:

^  /

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes@DÍen.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136
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Prefeitura Municipal de Piên - 2021

Classificação por Fornecedor

Pregão 105/2021

Rem ProdutofServIpo UN. Quantidade Status Marca Modelo Preço Unitário Preço Total Sd

jrnoccdor: 16579.9,.JB^T bÈCtMÊNfo «
Email:>joaodasllvi^contabni<l^cio^aBltf^yf^^);^^t.^ ^

h-ote004-Lote004 ' . ' . " ' , r. ^ ^

MÍ-28 < Telo(ono:i(41) . u8:^.CÍas6iflc«ló ' ° r  -

04.971,10 í

14.ffl5,00

001 23421 TUBO DE CONCRETO FCK25MPA COM ARMADURA CA-1, DIAMETRO INTERNO DE 1 MT UN 50,00 Classificado XXX M/F {  . 293.60 14.695,00 •

j LotoOÒS-iótepos,,. *" , -',í'rj;ír ii* 50276,10.. .'

001 23422 TUBO DE CONCRETO FCK2SMPA COM ARMADURA CA-1. DIAmETRO INTERNO DE 1,5

MT

UN S9,X Classificado

r-

XXX M/F 50276,10 •

AVtf K37' 0 T A L: 64.671,10

4  ̂

/-íi rí. %J

Emitido por: Bernadete MaguerovsM dos Santos, na versão; 5528 r 1&11/2021 laiass
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I - Representantes do S^tor de Atenção Primária da Secretaria de
Saúde do Município de Piên: Mayara Aparecida de Almeida
Grosskopf (titular) e Suzane Cristofolini de Oliveira (suplente);
II - Representantes do Setor de Assistência Farmacêutica da Secretaria
de Saúde do Município de Piên: Gabriela Tambosi (titular) e Mariana
Alves Martins (suplente);
III - Representantes do Setor de Assistência Odontológica da
Secretaria de Saúde do Município de Piên; Thais Maria Tschoeke
(titular) e Seandra Cordeiro de Oliveira (suplente);
IV - Representantes da'equipe médica da Secretaria de Saúde do
Município de Piên: Raquel Lopes da Cunda Ruthes (titular) e Daniel
Fernando Ruthes (suplente).

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 17 de novembro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLA UDEMJR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst

■  Código Identificador:9E6CC3FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, INTIMA, pelo
presente Edital, por se encontrar em lugar incerto, a empresa
GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, por meio de seu
representante legal, Sr. Herbert Rafael Neco, inscrito no CPF sob n°
013.416.301-02, da decisão administrativa em anexo para, se desejar,
apresentar recurso, pessoalmente ou através de procurador
devidamente constituído, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
publicação deste Edital, nos autos do Processo Administrativo
Apuratório n° 008/2021 que decidiu:
"Por tudo o que consta no Processo Administrativo e do mais ora
exposto, acolho o relatório da Comissão Processante e decido aplicar
as penalidades de a) Muita de 10% (dezpor cento) sobre o valor total
do Registro de Preços (R$ 156.200,00), o que perfaz o valor de RS
15.620,00 (quinze mil, seiscentos e vinte reais), com base no item 13,
II, alínea'"e" do Contrato n° 024/2021; b) Suspensão temporária de
oarticipar em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Piên, pelo período de 02 (dois) anos, com fuícro no item 13, 111 do
Contrato n° 024/2021; c) Rescisão contratual, com amparo no item
15, alínea "a" do Contrato n°024/2021".

Eventual recurso deverá ser direcionada ao Prefeito Municipal
encaminhada através da Comissão Processante Permanente - CPP,
cujo protocolo será recebido no prédio da sede da Prefeitura
Municipal de Piên, localizada à Rua Amazonas, n° 373, Centro,
Piên/PR, CEP 83860-000.

Piên/PR, 17 de novembro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:BA2809E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 113/2021

CONTRATO N" 113/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico 103/2021

Contratado: INSTITUTO LIXO E CIDADANIA
CNPJ: 05.773.001/0001-92

Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria e
consultoria em reestruturação e aperfeiçoamento dos serviços de
coleta seletiva e melhoria do plano municipal de resíduos sólidos com
o objetivo contribuir na organização das Associações de Catadores,
bem como contribuir com a inclusão social em conformidade com o

disposto na Lei Federal n° 12.305/2010.
Valor: R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais)
Fiscal Administrativo: Cristiane Telma Abuda, matrícula 103161.
Prazo de Vigência: 12 meses
Data de assinatura: 10 de novembro de 2021.

COORDENA ÇÃO DE CONTRA TOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES
Publicado por:

Carina Daniela Alves da Silva

Código Identifícador:4CDF1850

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATAS 259 A 261

Modalidade: Pregão Eletrônico 105/2021
Contratado:

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA
inscrita no CNPJ n° 83.483.990/0001-93, vencedora dos itens
conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando
no valor total de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil, e novecentos
reais).
PARANÁ POSTES LTDA inscrita no CNPJ n° 40.811.034/0001-80,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 84.173,65 41.195,00
(quarenta e um mil, cento e noventa e cinco reais).

CIMENTO JÜI?ÇRASTüBjlS-^n^TlTErATOS DJE~
-TERRÃELãSSGEM". -" ÈIRETT/rl^inscrifã nõ^ CNPJ n"
07.859.451/0001-28, vencedora dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$
64.971,10 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
dez centavos).
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de tubos de
concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Viação
e Serviços Rodoviários.

Fiscal Administrativo: Conforme processo

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 16 de novembro de 2021

Publicado por:
Carina Daniela Alves da Silva

Código Identificador:954C499C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILEDADE DE LICITAÇÃO N° 058/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 058/2021

PROTOCOLO: 3047/2021

Objeto: Inexigibilidade de licitação para Prestação de Serviços de
análise e Assessoria em Projetos e Empreendimentos, no âmbito do
"Caixa Políticas Públicas", conforme solicitado pela Secretaria de
Planejamento, Obras e Urbanismo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNP: 00.360.305/0001-04

VALOR: R$ 22.250,00 (Vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta reais).

AUTORIZAÇÃO: 17/11/2021
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