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ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURA MUNICIPALDE IRINEOPOLIS Nr: 21/2015-PR

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Processo Administrativo: 37/2015
RUA PARANA, 200

Processo de Licitação: 36/2015
C.E.P,: 89440-000 • Irineópolls - SC

Datado Processo: 26/06/2016'
\ •

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÁi;)'

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA PREMIAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N® 1.840 DE 17 DE MAIO DE 2015

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 34/2015 tSeauèneia: 11

Aq(8) 9 de Julho de2015, às 09:00 noras, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPCLIS , reuniram-se o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, designada peiaío) Portaria n" 540/2014, para darcontinuidade no Processo Llcitatôrio n" 36/2015 Licitacâo n° 21/2015 - PR
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Estiveram presentes noato deabertura, os membros dacomissão e representante($) da(s) empresa(8) abaixo:

HILTON COMERCIO DE MOTOS LTDA (9130), LUIS KAMINSKl - ME - LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR (9529).

Inicialmente procedeu-se a leitura doteordas mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem deentrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Presentes á Sessão Pública para julgamento do(s> envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto
descrito no Processo Licitatdrio n' 36/2015, Pregão Presenoal n® 21/2015, a Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka -
Pregoeira, $ra„ Patrícia Fabiane Fronozak, Sra. Cassiana Laís Brand, Sr. Reinaldo Stasiak, Sr® Mareia Maria Kerscher -
Equipe de Apoio, designadas pela Portaria n°. 540/2014; Sr. Luis Kaminski, representante da empresa Luis Kaminski ME;
Sr. Genésio dos Anjos, representante da empresa Hilton Motos Ltda. Foi realizada a análise dos documentos
apresentados pela empresas: Luis Kaminski ME Hilton Comércio de Motos Ltda., e foi constatado que a empresa Luis
Kaminski ME entregou todos os documentos de acordo oom o edital e a empresa Hilton Comercio de Motos Ltda., deixou
de entregar o item 6.3. Qualificação econômico Financeira, sub item b) Balanço Patrimonial. Conforme faculta o artigo
48. § 3" "Quando todos os Iloitantes forem Inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
esooimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis,
(parágrafo incluído pela lei n" 9.648, de 27/05/1998)., com Isso abre-se o prazo para a entrega do devido documento de
tiabilitação. O representante da empresa Luis Kaminski ME, Sr. Luis Kaminski manifestou expressamente a concordância
com a abertura do prazo para entrega do documento, pois os itens com os quais participaram são diferentes, e para
agilidade da entrega, para que nâo haja nova abertura de processo. Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a
presente

Nada maishavendo a constar, lavrou-se o presente termo queserá assinado pelospresentes.

Irineôpolls, 9 de Jultu^de 2C15
COMISSÃO:

ROSANi RODRIGUES DA SILVA MISCHKA

ANDRESSA BENDLIN

CASSIANA LAIS BRAND RODRIGUES

MARCIA MARIA KERSCHER

PATRÍCIA FABIANE FRONCZAK MARQUES

REINALDO STASIAK

- Pregoeiro(a)

- MEMBRO

-MEMBRO

.\. - MEMBRO

EMBRO

'l- MEMBRO

Assinatura dos renresentantes das empresas oue estiveram presentes na «éssão de luloafnento:

GENÉSIO DOS ANJOS - Representante

RepresentanteLUIS KAMINSKI



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr: 21/2015-PR

Processo Administrativo: 37/2015

Processo de Licitação: 36/2015

Cata do Processo: 26/06/2015

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Niimero da ATA: 35/2015 ISeauència: 21

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA PREMIAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1840 DE 17 DE MAIO DE 2015

Presentes a Sessão Pública relativo ao Processo Licilatorio 35/2015 - Pregão Presenciai n- 21/2015, osmembros da
Comissão Permanente de Licitação: Sra. Rosam Rodrigues daSilva Mischka - Presidente. Sra Patrícia Fabiane
Frcnczak, Sra Cassiana Lais Brand, Sr Remaido Staslak e Sra Mareia Mana Kerscher, designados pela Ponaria 540
/2014. . para analise dos documentos das pessoas interessadas em participar do presente processo Aempresa Hilton
Comercio de Motos Ltda entregou odocumenlo restante de acordo com a ata n" 34/2015 Após recebimento e analise
dos documentos encaminhados, (01 ven/icado oue o mesmo os enviou de acordo com o solicitado no item 6, do edital.
Os representantes das empresas proponentes não manilestaram interesse de interposiçâo de recurso, quanto ao
[ulgamenio dos dccumentos de habilitação, encerrando-se o prazo para Interposiçâo de recurso nesta data Nada mais
havendo- se a tratar, foi lavrada a presente ala

COMISSÃO:
Irineópolis, 13 de Julho de 2015

ROSANI RODRIGUES DA SILVA MISCHKA

ANDRESSA BENDLIN

CASSIANA LAIS BRANO RODRIGUES

MARCIA MARIA KERSCHER

PATRÍCIA FABIANE FRONCZAK MARQUES

REINALDO STASIAK

- Pregoeiro(a)

. .. - MEMBRO

-MEMBRO

. . ..-MEMBRO

-MEMBRO

- MEMBRO

Folha,—1/-1..

/ «A



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS Ltl^- : ' ••
CNPJ;04.052.085/C001-02'.-

Cidade: Canoinhas UF; SC !E: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004

DEMONSTRAÇÃO 00 RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LIQUIDA

RECL-ITA BRUTA

ReVsnda de Mercadorias

Venda de Lubrificantes

Vendas de Veiculos Usados Tributados

VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL
Prestação de Serviços em Geral

( -) DEVOLUÇÕES DE VENDAS

( -) DEDUÇÕES DARECEITA
{•) Pis
(-) Cofins
(-} ÍCMS
(-) iSS

{<}CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS

( = ) LUCRO BRUTO

( -) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Vendas
Despesas Administrativas
Resultados Financeiros Líquidos
Despesas Tributárias

(+ ) OUTRAS RECEITAS

(-)OU"'RAS DESPESAS
(-) Encargos de Depreciação

(s ) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

PROVISÃO PARA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-) Provisão Imposto de Renda
(-) Provisão Contribuição Social

( = ) RESULTADO LIQUIDO DO

CONT
CPF(_
CRC: SC015937O^

SÓCIO ^INISTRADOR/MERIANE KLUTCKOWSKl
CHIMANGOSEWSKI

CPF

SCHICK

Ano 2014 Ano 2013

3.477.830,93 2.220.788,75

3.583.111,57 2.332.278,23

3.472.923.48 2.301.534,27

50.824,46 30.743,96

59.363,63 0,00

86.031,77 46.979,93

86.031,77 46.979,93

(158.408,00) (138.626,57)

(34.904,36) (19.842,84)
(2.420,38) (1.285,99)

(11.170,98) (5.935,29)
(17.871,69) (10.742,38)

(3.441,31) (1.879.18)

(2.944.854,54) (1.697.572,94)

532.976,44 523.215,81

(482.547,25) (272.485,24)
(170.046,80) (79.475,66)
(190.442,74) (102.812,24)
(120.547,86) (89.377,88)

(1.509.85) (819,46)

3.554,72 18,54

(9.145,27) (3.957,05)
(9.145,27) (3.957,05)

44.838,64 246.792,06

(95.533,06) (55.724,47)

(54.978,41) (30.682,66)
(40.554,65) (25.041,81)

(60.694,42) 191.067,59

dl

CONFERE COM ORIGINAL ^
Data: / af,

sinatura.



HILTON COMÉRCrO DE MOTOSLyc^'
CNPJ: 04.052.085/0001-02". ^ -• *.• \.-

Cidade; Canoinhas UF: SC lE: 254.845.840 NIRE; 42203506957 Data Níre: 14/09/2004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - 2014

Capital

Social

Reservas

De Capitai

Reserva

De Lucros

Lucros ou

Prejuizos
Acumulados

Totais

Saldo Exercicio Anterior 400.000,00 0,00 0,00 81.837,34 481.837,34

Ajuste Exercidos Anteriores
MudançaCritériosContábeis
Retificação de Erros

0,00 000 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas

Por Subscrição Realizada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r>

Reversões de Reservas

Ce Contingências
De Lucros a Realizar

Compensação deLucros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0.00

0,00

Lucro/Prejuizo Exercido 0,00 0,00 0,00 (50.694,42) (50.694,42)

Saldo a Disposição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinação do Lucro
Transferência para Reservas
Dividendos Distribuídos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Finai do Exercido 400.000.00 0,00 0,00 31.142,92 431.142.92

SÔCIOI^MINISTRADOCIÇyAC
IMANGCHIMANGOSEWSKI

CPF.: 003.829.809-05

ERIANE ÇLUTCKOWSKI

CON^B^pRrmAC
CPPrSSl124.459-'
CRC; SC01597300

MSON SCHICK

2
SC

^ CONFERE com" ORIGINAL

Data: / 1

Assinatura

' FIs. n"

S



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS L.TC^ • "
CNPJ: 04.052.085/0001-02'-' ' *.• ...

Cidade: Canoinhas UF: SC lE: 254.845.840 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004

••3 ns. n°

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Clientes

Pagamento a Fornecedores
Despesas Financeiras Pagas
Empréstimos e FinanciamentosPagos
Outros Recebimentos
Pagamento de Impostos e Contribuições
Pagamento de Encargos Sociais
Outros Pagamentos

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Investimentos Realizados

• Aquisição de Ativo imobilizado
Aiienaçâo de Ativo Imobiiizado
Juros Recebidos
OutrasVariações em Atividades de Investimento

CAiXA LIQÜIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do Capital Social
Contratação de Empréstimos e Financiamentos
Distribuição de Lucros aos Sócios

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

VARIAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES

SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

SÔCiO AOp^TRADOR; ME;
CHIMANOOSEWSKI

CPF.: 003.829.809-05

COIÍI^OR:
CPF: 523.124.45^-72
CRC: SC015973

\j

SCHICK

UTCKOWSK

Ano 2014

3.578.542.32
(2.654.545,99)

(123.397,76)
(409.072,28)

6.000,00

(118.902,01)
(5.358,04)

(633.275,97)

(270.010,53)

0,00
0,00
0,00

1.678,25
0,00

1.678,25

0,00
340.000.00

0,00

340.000,00

71.667,72

262.339,80

334.007,52

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / /

Assinatura



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS L.TDA: ; ^
CNPJ: 04,052,085/0001-02

Cidade' Canoínhas UF: SC iE: 254.845,940 NiRE: 4220350695? Data Nire: 14/Q9/2004_

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Aempresa iniciou suas atividades em 15 de Setembro de 2000 conforrrie registro no cartório
civil do município de Canoínhas sob n" Livro A-6 FIs. 024 n® 750, com alterado P®ra o^«o
competente Jucesc em 14/09/2004 registrado sob n' 42203506957 eatualmente está localizada
na cidade de Canoinhas, estado da Santa Catarina. - Hamai«

Atua no ramo de comércio varejista de motocicletas e motonetas novas e usadas e demais
peças e acessórios,

2. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

•As demonstrações financeiros do exercício de 2014 foram autorizadas para ©l^issâo pelos
sócios em 31 de Janeiro de 2015, considerando os eventos subseqüentes ccomdos até esta
data.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Aempresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demons^çoescontábeis estão de acordo com as práticas contábeis no Brasil torna^^^^^^ base
a Lei 11 638/2007 e a ITG 1000 aprovada pela Resolução CFC n 1.418/2012 e a ITG 2uuuLraUda pela Resolução CFC n« 1,330/2011 de que trata da escrituração contábiL Na
eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos peia iTG 1000
em seu item 11. a entidade referencia-se na NBC TG 1000 P®'®
1.255/2009, Em consonância com as normas a empresa
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como as Nota»
demonstrações, ficando dispensada da elaboração das demais demonstrações conforme rege a
resolução, . ,j ,de ír//jç^
4. QUADRO SOCIETÁRIO "Aja

Aparticipação societária da empresa é composta da seguinte forma: ^
^ ^ CONFERE COM ORIGINAL

50,00% '

Os ^
/,

"• fIS, fl'=

1. Meriane Kiutckowski Chimangosewskl
2. João Hliton Chimangosewski 50,00% Data: / /

^ 5, RESPONSABILIDADE PERANTE AS INFORMAÇÕES:

As informações registradas no livro diário são elaboradas de acordo com a "áoc^menta^^^^^
comprobatória, sendo o administrador da empresa responsável P®""
todos os documentos que comprovem o registro das informações
Qhsía forma, ocontador se compromete a reanzar todos os^istros contábeis
cimcia do fato ocorrido, mensurando-os conforme a informação fornecida pelo a^^trador por
meto de documentos que comprovem sua veracidade. O administrador que as
demonstrações aqui apresentadas representam a atuai situação financeira e reconhece que

bem como as declarações apresentadas estão revestidas de total idoneidade e |
real situação financeira da empresa, e que concorda plenamente com todos os dados
levantados.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES EPRATICAS CONTÁBEIS:

1 Regime de escrituração: Aentidade adota o regime de cornpetência para
operações, Aaplicação deste regime implica no reconhecimento das recauas, custos edespesas
quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagomento,

2. Ativo imobilizado: São demonstrados pelo custo histónco
rnmo custo todo valor necessário para funcionamento do bem, desconsiderando o valor de
impostos arecuperar, quando houver, deduzidos de depreciação, utilizando como critério para

Assinatura



HILTON COMÈRaO DE MOTOS UTE5A' : ' ;• '
CNPJ: 04.052.085/0001-02 * " ' .

Cidade: Canoinhas UF: SC lE: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004
- Hf. n'

depreciação o método linear de acordo com as taxas de depreciação estabelecidas pela Receita
Federal do Brasil. A empresa não realizoy laudo de avaliação do imobilizado e o teste de
recuperabilidade - impairment, por considerar irrelevante e seu custo não representar um
beneficio superior esperado.

3. Ajustes de Avaliação Patrimonial: Aempresa não efetuou a reavaliação do seu patrimônio
na data de apresentação das demonstrações, por entender que seria irrelevante para a entidade,
pois seus custos de elaboração sãosuperiores aobeneficio esperado.

V

4. Estoques: A empresa apura seus estoques utilizando o critério de Custo Médio de
Aquisição, representados na data do balanço através de levantamento de inventario,
demonstrados pelo menor valor entre o custo de aquisição ou produção e os valores de
reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de
baixa movimentação, não foi efetuado o levantamento pelo valor reaiizâve! liquido.

5. Clientes e Contas a Receber: Estão representados pelo seu custo histórico, pois a mesma
não utiliza-se do ajuste a valor presente por entender que não possui contas a receber
superiores a 12 meses e não possui registro de perdas estimadas de liquidação duvidosa por
julgar que não existe evidências de perdas futuras.

6. Fornecedores e Contas a Pagar: Estão representados pelo seu custo histórico, pijs a
mesma não utIlIza-se do ajuste a valor presente por entender que não possui contas a PAüAK
superiores a 12 meses.

7 Empréstimos e Financiamentos; Os empréstimos e financiamentos com taxas fixas são
mensurados através do custo de amortização e demonstrados como juros a transcorrer nas
demonstrações. Para os empréstimos e financiamentos com taxa vanávei os juros sao
registados após sua atualização.

8 Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes: São apresentados ao vaior de custo ou de
realização, incluindo quando aplicável de atualização monetária.
realizáveis eas obrigações venclveis que forem inferiores a 12 meses da data de apresentação
das demonstrações.

9 Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculâveis. acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias. Representa os direitos realizáveis e as obrigações venclveis que forem
superiores a 12 meses da data de apresentação das demonstrações.

10. Mudança de Políticas Contábeis: Aempresa afirma não haver mudanças de poiltcas
contábeis e estimativas contábeis que possam comprometer as demonstrações apresentadas.

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Aempresa apresentou em 31/12/2014 aquantia liquida de empréstimos efinanciamentos a
pagar de R$ 575.993,70. venclveis em prazo inferior a 31/12/2015.

8. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:

Aempresa, com orespaldo de seus consultores ecom decisão própria afirma não haver nenhumpassiSo wntingente de qualquer natureza existente na data de apresentação desta
demonsü-açâo, desta forma não há passivo contingente a ser registrado.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Aempresa afirma não haver informações relevantes que possam comprometer ou distorcer a
Interpretação das Informações contidas nas demonstrações financeiras, sendo as mesmasl( pi vhcsybtw .

suficientes paraevidenciar a real situação financeira da entidade. í^unicipaí de

CONFERE COM ORIGINAL
; Dat3:__ / /
j •
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HILTON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA ; : ' i '
CNPJ;04,052.085/0001-02'v'

Cidade; Canoinhas UF: SC lE: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa

Bancos

Aplicações Financeiras

CLIENTES

Clientes Nacionais

ESTOQUES

Mercadorias para Revenda

OUTROS CRÉDITOS
Impostos a Recuperar
Aplicações Financeiras

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

ATIVO IMOBILIZADO
Bens e Direitos em Uso
(-) Depreciação Acumulada

SÓCIO ADMÍNtôTRADOR: MERIANÊ KLUTCKOWSKI CHIMANGOSEWSKl

31/12/2014

1.252.598,62

1.178.968,37

335.456,64

334.007,52
0,00

1449,12

411.126,62
411.126,62

424.266,74
424.266,74

8.118,37
7.118,37
1.000,00

31/12/2013

1.517.583,01

1.436.485,25

371.615,39
262.339,80

60,33
109.215.26

501.726,64
501.726,64

555.024,85
555.024,85

7.118,37
7.118,37

0,00

73.630,25

22.877,06

50.753,19
142.889,69
(92.136,50)

81.097,76

21.199,30

59.898,46
142.889,69

(82.991,23)

CPF.: 003.829.809-05 ^^on^c.ípal de

CONFERE COM ORIGINAL

CONT.

CPF:

CRC: SC01597300

SCHICK

Data:

Assinatura

í
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HILTON COMÉRCIO DE MOTOS LTD^À : ; '
CNPJ: Ç4.052,085/OOC1-02". • i

UFiSC íE: 254.845,940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004^I>

F/s

Cidade: Canoinhas

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

PASSIVO E PATRiMÔNiO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS NACIONAIS

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER

FORNECEDORES

Fornecedores Nacionais

OBRIGAÇÕES FISCAIS ETRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social Integralizado

RESULTADO ACUMULADO

Reserva de Lucros ou Prejuízos Acumulados

SÔCip^ADMlNISTRAD
CHIMANGOSEWSKI /

CPF.: 003.829.809-05

31/12/2014 31/12/2013

1.252.598,62 1.517.583,01

821.455,70

575.993,70

590.965,07

(14.971,37)

208.239,95
208.239,95

35.484,45

1.737,60

431.142,92

400.000,00

400.000,00

31.142,92
31.142,92

1.035.745,67

532.830,96

547.602,33

(14.971,37)

477.420,46

477.420,46

23.867,05

1.627,20

481.837,34

400.000,00

400.000,00

81.837,34
81.837.34

CONFERE COM ORIGINAL

^i\onícipal de

Data: / /

Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTACATARINA
.CERTIFICOOREGIS7ROEM;10/07r2015SOB 201SQ969147

®Protocoie>; 15'036914-7, DE 10/07/2015

SitS)xesa:42 2 0350625
sz&rcar cokbscio ss kotos
LTtA -

CONlÓoRí^wKSi
CPF: 523.124.45àr72
CRC: SC01593700,8

)N SCHICK

ANQRE LUIZDE REZENDE
SECRET/^IOQERAL



SÓCIO
CHIMA|ÍGOSEWSKI
CPF.iO

SC01591

"V(

HILTON COMÉRCIO DE MOTOS l:^DA: : "
CNPJ; 04.052,085/0001-02 - ^

Cidade: Canoínhas UF: SC lE: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004

:SON SCHICK

?2

SC

WSKI

dQ

CONFERE COM ORIGINAL

Data; / /

Assinatura



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA :: : 5
CNPJ: 04.052.085/0001-02 -' \

Cidade: Canoinhas UF: SC ÍE: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data NIre: 14/09/2(fò4

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa

Bancos

Aplicações Financeiras

CLIENTES

Clientes Nacionais

ESTOQUES

Mercadorias para Revenda

OUTROS CRÉDITOS
Impostos a Recuperar
Aplicações Financeiras

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

ATIVO IMOBILIZADO

Bens e Direitos em Uso

(-) Depreciação Acumulada

SOCIO ADMii)HSTRADOR: MERIANáKLUTCKO^KI CHI^NGOSEWSKI
CPF.: 003.829.809-05

CONT

CPF:

CRC: SC01597300

SCHCK

31/12/2014

1.252.598,62

1.178.968,37

335.456,64
334.007.52

0,00
1449,12

411.126.62
411.126,62

424.266,74
424.266,74

8.118,37
7.118,37
1.000,00

73.630,25

22.877,06

50.753,19
142.889,69
{92.136,50)

o\pa' üô N

3 Fis. n°

31/12/2013

1.517.583,01

1.436.485,25

371.615,39

262.339,80
60,33

109.215,26

501.726,64
501.726,64

555.024,85
555.024,85

7.118,37
7.118,37

0,00

81.097,76

21.199,30

59.898,46
142.889,69
(82.991,23)

,.,vvin»apai

CONFERE COM ORIGINAL

Data: / /

í^ssinatura



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA : :
CNPJ: 04.052.085/0001-02"'' '-'e

Cidade: Canoínhas UF: SC lE: 254.845.940 NÍRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS NACIONAIS

(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER

FORNECEDORES

Fornecedores Nacionais

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital Social Integralizado

RESULTADO ACUMULADO
Reserva de Lucros ou Prejuízos Acumulados

SOCIp^ADMINISTRADOR: MERIANE
CHIMANGOSEWSKI /
CPF.; 003.829.809-05

31/12/2014

1.252.598,62

31/12/2013

1.517.583,01

CONFERE COM ORIGINAL

821.455,70 1.035.745,67

575.993,70 532.830,96

590.965,07

(14.971,37)

208.239,95
208.239.95

35.464,45

1.737,60

431.142,92

400.000,00

400.000.00

31.142,92

31.142,92

547.802.33

(14.971,37)

477.420,46
477.420.46

23.867,05

1.627,20

481.837,34

400.000,00

400.000.00

81.837,34
81.837,34

^.uníclpal de
%

Data:

Assinatura

comercial do estado de santa catarina
CERTIFICO o REGISTRO EM: 10/07/2015 SOB N®' 20150969147
Protocolo: 15/096914-7. OE 10/07/2015 '

CONT^gDRTMÇKSi )N SCHiCK
CPF: 523.124.45Í^72
CRC: SC01593700iSÍ:

EBç>reea:42 2 0350695 7
BILtOS COHBHCIO DB MOTOS
LTDtL •

AN0R6 LUIZ DEREZENDE
SECRETARIO GERAL



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
CNPJ: 04.052,085/0001-02*-"- ,;ÍP

Cidade: Canoinhas UF: SC lE: 254.845.840 NIRE; 42203506957 Data Nire: 14/09/2004
ris. n

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Clientes

Pagamento a Fornecedores
Despesas Financeiras Pagas
Empréstimos e Financiamentos Pagos
Outros Recebimentos

Pagamento de Impostos e Contribuições
Pagamento de Encargos Sociais
Outros Pagamentos

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos Realizados

Aquisição de Ativo Imobilizado
Alienação de Ativo Imobilizado
Juros Recebidos

Outras Variações em Atividades de Investimento

CAIXA LIQÜIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento do Capital Social
Contratação de Empréstimos e Financiamentos
Distribuição de Lucros aos Sócios

CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

VARIAÇÃO LIQÜIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES

SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

SALDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

SÓCIO ADMJNfSTRAC
CHIMANQtOSEWSKI
CPF,: 003,829,809-05

)0R: MSfl^

V

'̂ iJ.VTCKOWSKi.-.-^

COKÍ^OR: jr/CKSC
CPF: 523,124.459-72
CRC: SC01597300S<

\

N SCHICK

ár

Ano 2014

3.578.542,32

(2,664.545,99)
(123,397,76)
(409.072,28)

6.000,00

(118.902,81)
(5.358,04)

(533,275,97)

(270,010,53)

0,00

0,00
0,00

1.678,25
0,00

1.678,25

0,00
340.000,00

0,00

340.000,00

71.667,72

262.339,80

334.007,52

de
<•0' ^O//.

CONFERE COM ORIGINAL

Data: I —

Assinatura



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS LTDÍTI ^
CNPJ: 04.052.085/0001-02 \"

_Cidade: Canoinhas UR SC lE: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

Aempresa iniciou suas atividades em 15 de Setembro de 2000 conforme registro no'áartório
civil do município de Canoinhas sob n" Livro A-6 FIs. 024 n° 750, com alteração para oórgatl
naTvírí 14/09/2004 registrado sob n° 42203606957 eatualmente está localizadana cidade de Canoinhas, estado de Santa Catarina.

Atua no ramo de comércio varejista de motocicletas e motonetas novas e usadas e demais
peças e acessórios. «cmaia

2. APROVAÇAO das DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

CA.Í! ^®^°"Strações financeiros do exercício de 2014 foram autorizadas para emissão pelossócras em 31 de Janeiro de 2016. considerando os eventos subseqüentes ocorridos até esta

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Aempresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações
contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base
a Lei 11.538/2007 e a ITG 1000 aprovada pela Resolução CFC n" 1.418/2012 e a ITG 2000
aprovada pela Resolução CFC n" 1.330/2011 de que trata da escrituração contábil Na
eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado

^ referencia-ss na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução CFC1.255/2009. Em consonância com as normas a empresa apresenta o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como as Notas explicativas relativas as

resoíuçâo^^ ficando dispensada da elaboração das demais demonstrações conforme rege a
4. QUADRO SOCIETÁRIO ..rinal r

Aparticipação societária da empresa é composta da seguinte forma;

1. Meriane Klutckowski Chimangosewski
2. João Hilton Chimangosewski 50,00%

^ ^
50,00% p CONFERE COM ORIGINAL ^

Data: / /

6. RESPONSABILIDADE PERANTE AS INFORMAÇÕES'
Assinatura

As informações registradas no íivro diário são elaboradas de acordo com a documentação
comprobatóna, sendo o administrador da empresa responsável por colaborar e encaminhar
todos os documentos que comprovem o registro das informações contidas nas demonstrações,
desta foriTtai o contador se compromete a realizar todos os registros contábeis que vier a ter
ciência do fato ocorrido, mensurando-os conforme a informação fornecida pelo administrador por
meio de documentos que comprovem sua veracidade. O administrador afirma que as
demonstrações aqui apresentadas representam a atual situação financeira e reconhece que
todos os registros financeiros da empresa foram efetuados.

Aadministração da sociedade afirma que todos os registros contábeis contidos nestes livros
bern como as declarações apresentadas estão revestidas de total idoneidade e representam à
real situação financeira da empresa, e que concorda plenamente com todos os dados
levantados.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES EPRÁTICAS CONTÁBEIS:

1. Regime de escrituração: Aentidade adota o regime de competência para registro de suas
operações. Aexplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas
quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

2. Ativo Imobilizado: São demonstrados pelo custo histórico de aquisição, compreendendo
como custo todo valor necessário para funcionamento do bem, desconsiderando o valor de
impostos a recuperar, quando houver, deduzidos de depreciação, utilizando como critério para

/;>
NOTAS EXPLICATIVAS ,„ "

O Á/



HILTON COMÉRCIO DE MOTOS, LÍt^; i . J: ^
CNPJ; 04.052.085/0001-02 '

Cidade: Canoinhas UF: SC lE: 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Nire: 14/09/2004 -v

acordo com as taxas de depreciação estabelecidas pela Recèitâ
ederal do Brasil. Aernpresa não realizou laudo de avaliação do imobilizado e o teste de

recuperabilidade - impairment, por considerar irrelevante e seu custo não representar úm-
beneficio superior esperado. csemai

3. Ajustes de Avaliação Patrimonial: Aempresa não efetuou a reavaliação do seu patrimônio
na data de apresentação das demonstrações, por entender que seria irrelevante para a entidade
pois seus custos de elaboração sãosuperiores ao beneficio esperado.

. 4 _^stoques: A empresa apura seus estoques utilizando o critério de Custo Médio deAquisição, representados na data do balanço através de levantamento de inventário
® ° aquisição ou produção e os valores déreposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de

baixa movimentação, não foi efetuado o levantamento pelo valor realizável liquido.

5. Clientes e Contas a Receber: Estão representados pelo seu custo histórico, pois a mesma
não utiliza-se do ajuste a valor presente por entender que não possui contas a receber
superiores a 12 meses e não possui registro de perdas estimadas de liquidação duvidosa oor
julgar que não existeevidências de perdas futuras.

6. Fornecedores e Contas a Pagar: Estão representados pelo seu custo histórico, pois a
mesma não utiliza-se do ajuste a valor presente por entender que não possui contas a PAGAR
superiores a 12 meses.

7. Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos com taxas fixas são
mensurados através do custo de amortização e demonstrados como juros a transcorrer nas
demonstrações. Para os empréstimos e financiamentos com taxa variável os juros são
registrados após sua atualização.

8. Demais Ativos Circuiantes e Não Circulantes: São apresentados ao valor de custo ou de
realização, incluindo quando apiicável de atuaiização monetária. Representa os direitos
reaiizáveis e as obrigações vencíveis que forem Inferiores a 12 meses da data de apresentação
das demonstrações.

9.Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: São demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicávei, dos correspondentes encargos e
varia^es monetárias. Representa os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis que forem
superiores a 12meses da data de apresentação dasdemonstrações.

10. Mudança de Políticas Contábeis: A empresa afirma não haver mudanças de políticas
contábeis e estimativas contábeis que possam comprometer asdemonstrações apresentadas.

7. EMPRÉSTiMOS E FINANCIAMENTOS:

Aempresa apresentou em 31/12/2014 a quantia liquida de empréstimos e financiamentos a
pagar de R$ 575.993,70, vencíveis em prazo inferior a 31/12/2015.

8. PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS:

Aenipresa, com orespaldo de seus consultores e com decisão própria afirma não haver nenhum
passivo contingente de quaiquer natureza existente na data de apresentação desta
demonstração, desta forma não há passivo contingente a serregistrado.

9. OUTRAS ÍNFORMAÇÔES RELEVANTES:

Aempresa afirma não haver informações relevantes que possam comprometer ou distorcer a
interpretação das informações contidas nas demonstrações financeira^(,^éíí9#'írtésmas
suficientes para evidenciar a real situação financeira da entidade ' ^o//

CONFERE COM ORIGiNAL

Data: / /

Assinatura



RC; SC0159/

HILTON COMÉRCIO DElWeíQS.L^H^ ^ ^
CNPJ: 04.052.085/0001-02"-'-^-w... .

Cidade; Canoinhas UF: SC lE; 254.845.940 NIRE: 42203506957 Data Níre: 14/09/2004

SOCIO ApÍjnTTÍSTRTADQJ^njreRiAlilEJ^^
CHIMA^OSEWSKI/
CPF.: 003.829.809-06

CSON SCHICK

72

SC

CONFERE COM ORIGINAL ^

Data: / /

Assinatura



dc I

littps://www.silgc.cüixü.gov.br/rjTipresa/Crr/Crl7rgeCr'SImpriimir...

Cerfincailii de lítaularidadi- do ['(Í IS - CKI''

Inscrição:
Razão Soclah

Nome Fantasia:

Endereço:

04n',7a8b/ü00l-0;'

MJLrONCOMkKCIO UE MlUOSlIDA

miroN MOtüS

HUA MAWrCHAl 11Olíl AKO l / C£NT»() / CANOfNHAÜ / Sf / aSAfiO-OOft

A Cüixa ({.onômK^a tcderai, no uso da atnbuiçào que ihe coníore o Art. 7, da l ei B.o:J6, de 11 dc: maio de 1990,
ceriifica que, nesia data, a empresa acima idenuíicdüa encontrd'S<? em siluaçào regular perante o f-undo de
Gararua do Tempo do Serviço fÜTS

O or(íS<'fUe CerufiraOo nao servira de prova (onira cobrança de quaisquer débdos referentes d coolribuiçoes e/ou
encargos devidos, docorrenies das obngaçòes com o ÍGIS.

Validade: ?9/Ü()/?0lb a ;'8/Ü7/?üt:>

Certificação Número: ?01506?903l 170

Informação obtida em 14/07/20153, Is 14:19:44.

A uUfi/açdo deste Certificado para os fins previstos em tei esfá cortdleionada ^ venhcd<;ão dc autenLlcidade ro sítc
da Caixa vuww,caixa,gov.br

! fc Fis, n® / Q ^ '

14/7/2015 14:20
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eStadodesantacatarinaPREGÃOPRESENCIAL

PREFEITURAMUNICIPALDEIRINEOPOLISNr.:21/2015-PR

CNPJ:83,102.558/0001.05ProcessoAdministrativo:37/2015

RUAPARANA,200ProcessodeLicitação:36/2015
C.E.P.:89440-000-Irlneópolis-SCDatadoProcesso:26/05/20.1Ç

Folha1/2

TERMODEADJUDICAÇÃODEPROCESSO1ICITATÓRIO

0(a)Prefeito,JULIANOPOZZiPEREIRA,nousocfasatribuiçõesquelhesãoconferiflaspelalegislaçãoemvigor,
especialmentesobLein"10.520/02eemfaceaosprincípiosordenadosatravésdaLein°8656/93ealteraçõesposteriores,a
vistadoparecerconclusivoexaradopeloPregoeiroesuaequipedeapoio,resolve:

01-ADJUDICARapresenteLicitaçãonestestermos'

a)ProcessoNr.:36/2015

b)LicitaçãoNr.:21/2015-PR

c)Modalidade:PREGÃOPRESENCIAL

d)DataHomologação:13/07/2015

e)DatadaAdjudicação:13/07/2015Seqüência:1

f)ObjetodaLicitaçãoAQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOS.PARAPREMIAÇÃO,CONFORMELEIMUNICIPALN«1840DE17
DEMAIODE2015

g)FornecedoreseItensVencedores;
(emReaisRS)

.ynjd.Qld.adepes,cto_{%)f^êÇOiJnilánçlotal.ao.it.e.m

MILTONCOMERCIODEMOTOSLTDAÍ913Q1

2MOTOCICLETANOVA.ANO/MODELO2015.F.STII.0SPORT.UN
NOMINIMOISOOCiUNDRADAS.TRANSMISSÃO5TIPODE
MOTOR4TEMPOS.FREIODiSCOTRASEIROEDIANTEIRO.
REFRiGERAÇÂOAAR.SISTEMADEPARTIDAELÉTRICA.
COMBUSTÍVELGASOLINA-MarcaYAMAHA

LUISKAMINSKI•ME•LKMOVEISP/ESCRITORIOESUPR(952S)

1TVLEDNOmínimo42'.NOVA,DIGITAL,COM3ENTRADASUN
USB.ENTRADAHDMI.-Marca:LG

02-Autorizaraemissãoda(s)nota(s)deempenhocorrespondente(s)

DotaçâOÍÕeS):2OOI3390OOOOOOOO00(2)

inneopoiis.13deJulhode2015.

10740,00

.TotaldoFornecodor:

1899.90

TotaldpFornacQdor:

TotalGeral:

10740,00

10,740,00

1.899,90

1.399,90

12,639,90

JULIANOPOZZiPEREIRA

PREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ; 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr; 21/2015-PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

37/20151

36/2015

26/06/2^15

Foltia. 21^

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Inneópoiis. 13 de Julho de 2015.

JULÍANO POZZí PEREIRA

PREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA IVIUNICIPAL DE IRINEOPOLIS Nr.: 21/2015 - PR

CNPJ: 83.102.558/0001-05 Processo Administrativo: 37/2015

RUA PARANA, 200 Processo de Licitação: 36/2015

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC
Data do Processo: 26/06/2015

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO UCITATÓRIO

0(a) Prefeito, JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe sâo conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob Lei n° 10.520/02 e em face aos principies ordenados através da Lei n® 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecerconclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.:

b) Licitação Nr,:

c) f/lodalidade:

d) Data Homologação:

e ) Objeto da Licitação

36/2015

21/2015-PR

PREGÃO PRESENCIAL

13/07/2015

AQUISIÇÃO OE EQUIPAMENTOS, PARA PREMIAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N" 1 840 DE 17 DE
MAIO DE 2015

(em Reais RS)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores fcfe, cotaçãoLunid Quaniiogge Pescio (%) Preço Unitáno Toiaidoiiem

MILTON COMERCIO DE MOTOS LTDA

2

19130)

MOTOCICLETA NOVA. ANO/MODELO 2015. ESTILO SPORT
NO MÍNIMO 1500 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 5 TIPO D
MOTOR 4 TEMPOS. FREIO' DISCO TRASEIRO E DIANTEIR
REFRIGERAÇÃO A AR, SISTEMADE PARTIDA ELÉTRICA
COMBUSTÍVEL GASOLINA - Marca YAMAHA

LUIS KAMINSKI - ME • LK MOVEIS P/ESCRITORIO E SUPR (9529

1 TV LEDNO MÍNIMO 42 ". NOVA. DIGITAL COM 3 ENTRADAS
USB, ENTRADA HDMI -Marca LG

Irineópolis. 13 de Julho de 2015.

00 O.OOOQ 10.740,00 10 740,00

Total do Fornecedor: 10,740,00

0,0000 1 899,90 1.899,90

Total do Fornecedor: 1.899,90

Total Geral: 12,639,90

JULIANO POZZI PEREIRA

PREFEITO

de>.

T Fis n"



[íciWdeirineópQlls
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200 Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 525.1111 E-mail: nrefeiluratS) inneoDolis.sc.qov.br

pri-;gão pri-;s[.-;ncia!.n"2i/2ü15
ATA Dh REGISTRO DE PREÇOS N" 43/2015

PROCESSO N° 36/2015

VAI.IDADE: 12 (DOZE MESES)

o Município de Irincópolis. Pcsson .lurídica do Dircúo l'ublico interno.
200. Centro, tnunicipio dc Irincópolis. Santa Catarina, neste ato, representada P*:'» ^
Pereira casado no excrcicio do Cargo de Prefeilo. rcsidcnle edomiciluido arua Caetano Valoes n._ 22. noL,rdo Município de Irineópolis -SC. inscrito no CPF sob on." 455,!73.040-15 e de
identidade n." 827.4Ü5-SC caempresa Milton Comércio dc cstabckc,^
860. Centro. Município dc Canoinhas. Estado de Santa (.alarma.
representante. Sr. João Milton Chimangosevvski. sob n° de CPI' ()0.,..T)2.939-42 eR(, 3.:)25.8_1 SSl/.
infra-assinado. doravante dettominada PRGMl li.;NTb; |-ORNECEIX)RA. nos termos do art.go 15 da L
lederaí 8.666 de 21 de junho de 1993. í.ei Eedcral n° 10.520/2002. Decreto Icderal n 3.555 00 cDccre o
Municipal n" 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis c. eonsiderando o ^ „
Presencial iT 21/2015. para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Liutatorio n
36/2015. modalidade Pregão Presencial para Registro de i'rcços. Hrmam a presente Ala
Preços, obedecidas as disposições da Eei Eedcral 8.666/93. suas alterações posteriores eas eondiçoes
seguintes:

(T,AIJSUI.A nílMÚRA^J registrados os seguintes preços, abaixo
übielo da presente Ata a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARA l'REMlAÇAO, COMORME ELI
MUNICIPAL N" 1.840 DE 17 DE MAIO DE 2015, conforme ahaixo:

HE

M

02 ~

QTD

01

DESCRIÇÃO

MO fQÇlCl.E! ANOVA. ANO/MODELO 2015. ES TH.O SPORl.
NO MÍNIMO 150.0 CILINDRADAS. TRANSMISSÃO: 5. TIPO DE.
MO'1'OR: 4 TEMPOS. FREIO: DISCO TRASEIRO EDIAN ILIRO,
RI/idMGERAÇÃO AAR. SIS TEMA DE PAITTIDA El.É IRK.A.
COMPUS TÍVEL: GASOUNA.

^Os itens aserem adquiridos serão destinados apreniiação de reconliecimcnto eincentivo aos Produtores Rurais do
Municio denominado'•Produtor Vencedor". i^^ Pvioência do
23 Sconsiderada desclassilicada aproposta da proponente qiic deixar dc atender alguma exigepresenl^lal. especialmente aquelas que apresentarem produtos lora das
^5Oprec^ ser ajustado incluirá todos os custos referentes aentrega do objeto, oqual devera sci entregue
nas dependénXis da Pretcilura Municipal de Irineópolis. pela empresa vencedora do presente certame.

CLAIJSUI.A SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Apresente Ata\e registro de Preços terá avalidade de 12 meses apanir da data dc sua assinatura.

VALOR VALOR

UNnÃRIO TOTAL

RS _ RS

10.740,0(1 10.740,00

2.2 Nos termos do
Registro dc Preços,
intermédio, os produto
permitidos cm lei. se
detentora.

\i,\ i>i'Rn.iMi<ni)i 1'sic.oss'

4" do artigo 15 da l.ci Eedcral 8.666,
Município de Irineópolis. não sdra
referidos na cláusula primeira, podej

n que. desse fato. caiba recurso

durante o pra/.o dc validade desta Ata de
,obrigado a aquisição, exclusivamente de
.. .izar. para tanto, outros meios, desde que
.cnóração de qualquer espécie à empresaiiui

A(>1 ISIC ÃODl. l IP AMEMOS PAKA l'R) Ml \C
•Dl. \1C)I(>^ I I DA
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' -j Rs. r°

2,3 i;m cacia aquisição dccorrcnlc desta Ata. serão observadas, quanto ao preço, as ^
constantes do edital de Pregão l'resencial n" 21/2015. que aprecedeu e integra o presente mstrumenlo
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno eoníiecimento das partes.

CIAUSULA IKRCKIUA
DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados no pra/.o máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados apartir da
entrega do objeto eemissão do respectivo documento fiscal.

3.2. No documento tiscal deverá ser discriminando oobjeto licitado, onúmero do processo licitatòrio eo
número do respectivo contrato.

33 Juntamente com aNota Fiscal, acontratada deverá apresentar oCerlincado de Regularidade do FG IS
eCertidão Negativa da Prova de Regularidade dc Tributos Federais caDivida Ativa da Uniao.

3.4 - OCNPJ da detentora da Ala constante da nota íiscal e fatura deverá ser omesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

35 - Nenluim pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquerobrigaçts FnanceRas que llie foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamemo de preços ou correção monetária.

3.6 -Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimcnlo der origem àaplicaçao da penalidade.

CLAUSURA QUARTA

DA LN TREGA E DO PRA/.O

04.1. Oobjeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura J
Irincópolis. sito aRua Paraná. n° 200. centro, de aeordo com solicitação leila pelano nja^áximo de 15 (quin/.e) dias úteis, contados apartir do recebimento da emissão da autoiização
foínecímom

04 2 N^oderão ser enlrctiues itens amassados, quebrados ou daiiilicados. sendo obrigação daempresa vcncedor^o certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável p
c( nfereiicia crecebin^ilo do objeto.

04,3. Caso oob\to não esteja de acordo com as cspecincações exigidas aComissão não
lavrará termo circunstanciado do fato. que deverá ser encammbado aautoridade superior, sob pena
responsabilidade.

04.4, Na hipótese

de 05 (cinco) dias contado
dias;

04 5. Asccretaria/crá oprazo máximo dc 10 (dez.) di/s Ltxpara processar a ^
entregue, lavrando oter2 dc recebimento definitivo ou notip^^idoy detentora da ata par^ubstituiçao
objeto entregue cm dej^ordo com as espccilicaçõcs.

anão aceitação do objeto, omesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
da notilicação da não aceitação, para reposição no prazo máximo dc 05 (cinco)

•KKO'-VRl-"l' 'lOl ISICVIDI KJI ll>\\l|AlOsl>.\R.\l'l<i:xilAÜX0 1l|n7>\n'()VSI A 111. Rl.l.lMKO Dl 1

n( 11)1)1 Moioii inv
2 dc



04,6, OrccebimeiUo provisório ou definitivo não exekii a responsabilidade da detentora da ata pela
perfeita execução do empenbo, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parle, oobjeto do
empenho, se aqualquer tempo se verincarem vícios, defeitos ou incorreções,

C1.AIJSIJI>A QUINTA
DAS OBRIGAÇÕKS

5.1 - Do Município de Iriiicópolis:
5.1.1 Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2 - Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso;

5.1.3 - Prestar aempresa toda cqualquer informação, por esta solicitada, necessária àperfeita execução do
contrato;

5.1.4 - i;fctuar opagamento àempresa no prazo avençado. após aentrega da nota iiscal no setor competente;

5.1.5 - Notillcar. por escrito, à empresa da aplicação de qualquer sanção,

5.2 - Da empresa Vencedora;
5.2.1 -fornecer oobjeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 pagar todos os tributos que incidam ou venham aincidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos;

5.2.3 - Manter, durante aexecução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação,

5.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no quantitativo do objeto desta licitação, ate olimite de 25% (vinte ecinco por cento) do valor da Ala de
Registro dc Preços;

5.23\fornecer oobjeto licitado, no preço, prazo cforma estipulada na proposta;

5.2.6 - Fí\eccr oobjeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital.
CLAUSIJI.A STXTA

DAS CONDIÇÕF.S DK FORNFCIMEN TO

6.1 - OcontraioV- aquisição decorrente da presente Ata de líegistro dc l'reços serão formalizados pela
retirada da nota de empenho pela dctcntora.

6.2 Adetentora dAprcscnte Ala de Registro dc Preços será obrigada aatender todos os pedidos efetuados
durante avigência ddsta Ala. mesmo que aentrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior ado
seu vencimento,

6.3 -- Toda aquisiçãJdcverá ser cfelnada mediante solicitação da unj^ |uisitantc. aqual devera ser feita
através de nota de>/npenho.



64 Aempresa romccedora. quando do rccebimenlo da nola dc empcnlio. deverá eoloair. na cópia tjuc
„ls.ariamcn,c aacompanhar, ada,a chora em que aúvcr recebido, alem da .denbfieaçao dc quem
procedeu ao reccbimemo.

CI.AIISIJLA SÉTIMA

DAS PENAlalDADES

71- Os casos dc inexccução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, stijeilara a detentora da Ata,
penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n" 8.666/93. das destacam-se:

a) advertência: i , ^
b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota dc empenho, por dia de atraso.
injustificado na execução da mesma, observado opra/o máximo de 30 (trinta) dias utcis;
c) multa dc 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa
iniusliílcada do adjulicatório cm executá-la;
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, no prazo de ate 5(cinco) anos; ^ cpí«
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Publica, ate que scj
piomovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ala opedido de reconsideração da
decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas a
processo.

7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administração.

73̂ Da aplicação das penas definidas nas alineas "a" "d" e"c", do item 7.1. caberá recurso no prazo de Ü5
(cinco) dias úteis, contados da intimação. oqual deverá ser apresentado no mesmo local.

74 Orecurso ou o pedido dc reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será fingido ao
Secretario da unidade requisitanle. oqual decidirá orecurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis eopedid
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLAUSULA OITAVA

DO KEAJIJSTAMEN IO DE PREÇOS

.r„vis6,iq iqSS-lbV 02.10.19% cdemais legislações pcrtmenlcs o

de Reaistro de Prcço-S. observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.

8.2 Fica ressalvada a
supcrveniéncia de norm
praticados no mercado.

Al A Dl Kl CilSIKO DL PRl ^ OS

lossibilidade dc alteração das condições para a conce.ssão de reajustes em face da
bs Vederais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços comprovadamente.
,im a finalidade de manter ocquilibrio economico e financeiro da avcnça.

CLAUSULA NONA

CANCELAMEN TO DA AI A DE RECI

•VX.ISIÇAO Dl' I D*

A DE l>REÇOS

Petiuia 4 tfc 6
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9.1 - Apresente Ala de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração,
quando:
9.1.1 - a delciilora não cumprir as obrigações consiaiites desta Ala;

9.1.2 - adclenlora não retirar qualquer nota de empcubo. no prazo cslabelccido caadministração não accdar
suajustitlcativa:

9.1.3 - adetentora der causa arescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, acriteno
da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 -- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
sc assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais.

9.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, eadclenlora não acatar
a revisão dos mesmos;

9.1.6 - por razões de interesse publico devidamente demonstrada ejuslincada pela Administração.

92 - Acomunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se ocomprovante ao ^
nresente Aft de Rcaistro de l>rcços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível oendereço da detentora,rçímmiíaíão »á rèitã pot publicação no iãimio Ondai do Mtaticipio. _pot 02 tdnaa, vezça conaccnttvas,
considerando-se cancelado opreço eregistradas apartii da ultima publieaçao.

93 Pela detentora quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir ast;:; Am LRcdatto do ,.,oço. on, a.ít,iao da fdtttiniattyào. c,t,a„tb, ^tttp^va ^a ocortonca
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos Xílí aXVI do artigo 78 da Lci ledc.al n
93 1- Asolicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados devera
antecedência de 10 (dez) dias. raeuíiada a Administração aaphcaçao das penalidades picvis <.
sétima, caso não aceitas as razõesdo pedido.

CLAliSUl.A DÉCIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

1ü.1 Aa"\ção dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão -toriza^
pelo ordenadofi despesa correspondente, sendo obrigatono míormar ao lãcpaitamento de Licitações.
quantitativos das Wiisiçòcs.

10 11 AemissXdas notas de empenho, sua retitlcação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente, autorizadas pela mesma autoridade, ou aquem esta delegar acompetência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS COMUNICAÇÕES

1.1 As comunicaçõcslcntre as partes, relacionadas com o acompanhameiij-
serão feitas sempre por eiicrilo.

CLAUSUI.A DÉCIMA SECUNDA
DAS DlSi'OSlÇÕES EINAIS

.WlitVIlIS l'AHA PRl.VUACÁO llll U)biSr()\ll-SVI Ai)l'RlTilbiRÜ Dl PRUCO.VV.I.Vrttl.v MJUVICWDi l-CiU''

controle da presente Ata.

l'àyMia dc ü
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12.1 •'ii'Pgi'am esta ; ,ta. oedital do Pretzão Presencial n" ii/oois .dc Mo,os Otassi loado nos i.cns nnLía^»
12.2 - Os casos oint
3.555/ÜO e pelo Decre

nc,.,o o^ ' """ »""'«í™ = normasapHcdvois. Sodsidiaria no,do. ap,ioa,oso.d„ os pr;;::;;;:; ^d^ dl^l
rcito.

CLAUoSUl.A fcisCJMA 1KROÍORa
DO FORO

quaisquer ações oriundas^deilXa.'̂ '' t-«i"'iicd dei Porto Umao/SC, como único competente para dirimir
abai.xo. '• l'-'"n<'njssina,n. osto ins.rmncdo na presonça das ,os,o,n„nhas

Irineópolis. 13 de Jullio de 2015.

Testemunhas:

Nome: Patricia !'íU2liiiET '̂ionc/ak
CPI-: 037.425.569-1 I

-JULIAN.
PRE.

•lOAOMI

IIILTON COf

PF.RE1RA

NICIPAE

iyiANCOsSEWSKI
DE MOTOS ETDA

ome: Va

PF:0I7
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cj Fis. n

PRIiGÂO PRliSLíNCIAl. N° 21/2Ü15
ATA DE REGISTRO Dlí PREÇOS NM4/20I5

PROCESSO N° 36/2015

VAI.IDADE: 12 (DOZE MESES)

O Município dc Irineópolis. I^cssoa Jurídica dc Dircilo Publico Inlerno. situada na Rua Paraná. n°
200. Centro, iminicípio dc Irincópolis. Santa Catarina, neste ato. representada pelo Senhor Juliano Pozzi
Pereira, casado, no exercício do Cargo de Prefeito, residente c domiciliado à rua Caetano ValÕes n." 22. no
centro do Município de Irincópolis - SC. inscrito no CPF sob o n." 455.173.049-15 c portador da cédula de
identidade n." 827.405-SC e a empresa Luis Kaminski ME, estabelecida na rua Dom Pedro I. if 207, Bairro
São Basilio Magno, Município de União da Vitória. E.stado do 1'araná. CNPJ 11.473.982/0001-55. pelo seu
representante. Sr. I.uis Kaminski, sob n" dc CPE 253.970.369-00 c RG 1.208.867-1. inira-assinado,
doravante denominada i^ROMlTEN TE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de
21 de Junho dc 1993. L.ci Federal n° 10.520/2002. Decreto Federal iT' 3.555/00 e Decreto Municipal n°
1777/2008 e das demais norma.s lcgai,s aplicáveis e. considerando o resultado do Pregão Presencial n"
21/2015. para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatòrio n° 36/2015, modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata dc Registro de Preços, obedecidas as
disposições da Lei Federai 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 • Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados. Constitui

objeto da presente Ata a: AQUISIÇÃO DE EQIJIPAMEN rOS, PARA PREMIAÇÃO, CONFORME l.EI
MUNICIPAL N' 1.840 DE 17 DE MAIO DE 2015, conforme abaixo:

11 i;.M Oiu i)i;s( RiÇAO

01 01 'rv l.lll) NO MINIM()42' . NOVA. DlCn AL. COM .1 IIN TRAOAS li.Sli. IIN TRADA

ilDMI.

V.Vt.OK

t MTÁRIO ttS

l.SW.OO

VAI.OR

'roi/\i. RS

1.899,90

2.2. Os itens a serem adquiridos serão destinados a premiação de reconhecimcnio c incentivo aos Produtores Rurais do
Município denominado "Produtor Vencedor"".
2.3. Será considerada desclassificada a proposta da proponente que deixar de atender alguma exigência do
presente Edital, especialmente aquelas que apresentarem produtos fora das especificações contidas no Edital.
2.5. O preço a ser ajustado incluirá todos os custos referentes á entrega do objeto, o qual deverá ser entregue
nas dependências da Prefeitura Municipal de Irincópolis. pela empresa vencedora do presente certame.

CLAUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- Apresente ^a de registro dc Preços terá a validade de 12 meses apartir da data de sua assinatura.

2.2 - No.s termos do\§ 4" do artigo 15 da l.ei l-ederal 8.666/93. durante o prazo de validade desta Ata dc
lílegistro de Preços. Y Município de irincópolis, não será obrigado a aquisição, exclusivamente de
intermédio, os produtoarcferidos na cláusula primeira, podendo utili/ar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei. sen\ que. desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie a empresa
detentora.

2.3 E.m cada aquisiçãi
eonsiantes do edital de

compromisso, independ\M

decorrente desta Ala. serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
'regfio Presencial n" 21/2015. que a precedeu e integra o presente instrumento de
nte de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

A'rA DH Rl-GISTRO DH FlíTÍÇOS N" 44/2015 •AQUISIÇÃO Dl- l-QUIRAMI-NTOS PAUA RRKMIAÇÀO LUÍS KAMINSI^MI;.
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CLAUSULA lEUCEIllA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagameiUos serão efetuados no prazo niáxiino de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da
entrega do objeto c emissão do respectivo documento fiscal.

3.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licilatório e o
número do respectivo contrato.

3.3 - Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGT S
eCertidão Negativa da Prova de Regularidade de Tributos Federais eà Divida Ativa da União.

3.4 - O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e látura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

3.5 - Nenlium pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de rcajustamcnto de preços ou correção monetária.

3.6 - Na eventualidade dc aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem a aplicação da penalidade.

CLAUSULA QUARTA

DA ENTREGA E DO PlU\/.0

04.1. O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura Municipal de
Irineópolis. sito aRua Paraná, n" 200, centro, de acordo com solicitação feita pela Administração Municipal,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados apartir do recebimento da emis.são da autonzaçao de
fornecimento.

04.2. Não poderão ser entregues itens amassados, quebrados ou danificados, sendo obrigação da
^npresa vencedora do certame substituir os itens considerados incompativcis pelo responsável pela
cohígrencia c recebimento do objeto.

u4.3. Caso oobjeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não oaceitara e
lavrará teSm circunstanciado do fato. que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena dc
responsabilioHdt;-

04.4. N\hipólesc da não aceitação do objeto, omesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 05 (cinco) dia\contados da notillcação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco)
dias;

04.5. Asecr\taria terá oprazo máximo de 10 (dez) dias úteis para processar aconferência do que foi
entregue, lavrando o\ermo de recebimento definitivo ou notificando adetentora da ata para substituição do
objeto entregue em desacordo com as especificações.

04.6. Oreceb inento provisório ou definitivo não e.xclui a responsabilidade da detentora da ata pela
perfeita execução dojempcnho. ficando amesma obrigada asubstituir, no todo ou em parte, oobjeto do
empenho, se aqualquer tempo se verificarem vícios, del^eitos ou incorreções.
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CLAUSIJI.A QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do Municipiu dc Irincópolis:
5.1.1 - Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2 - Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso;

5.1.3 - Prestar a empresa toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
contrato;

5.1.4 - Efetuar o pagamento à empresa no prazo avcnçado. após a entrega da nota fiscal no setor competente:

5.1.5 - Notificar, por escrito, à empresa da aplicação dc qualquer sanção.

5.2 - Da empresa Vencedora:
5.2.1 - fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos:

5.2.3 - Manter, durante a execução da Ata dc Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no quantitativo do objeto desta licitação, ate o limite dc 25% (vinte c cinco por cento) do valor da Ata dc
Registro dc Preços:

5.2.5 - Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo c forma estipulada na proposta;

5.2.6 - Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital.

CEAUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 O cbntrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro dc Preços serão formalizados pela
retirada da n^a de empenho pela detentora.

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro dc Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigênci\dcsta Ata. mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do

Iseu vencimento.

5.3 - 'IodaaquisiçãoXdeverá serefetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita
através dc nota dc cmijenho.

6.4 A empresa forn
necessariamente a acc

procedeu ao rccebimer

cedora. quando do recebimento da nota dc empenho, deverá colocar, na cópia que
mpanhar, a data e hora cm que a tiver recebido, alem da identificação dc quem
to.

CEAUSULA SÉTIMA

DAS PENALIDADES

ATA DF REGISTRO l>fH<tEÇÜS N» 44/2015 - AQUISIÇÃO DR HQIIIPAMRNTOS RARA RRRMIAÇÀO - l.Ul.S KAMINSKI MH.)
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7.1 - Os casos dc incxeciição tola! ou parcial, erro do execução, execução imperfeita, atraso injustificado e
iiiadiinpíemento de cada ajuste representado pela nota dc empenho, sujeitara a detentora da Ata, às
penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das destacam-se:

a) advertência;
b) multa dc 0.2% (dois décimos por cento) do valor da nota dc empenho, por dia de atraso,
injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;
c) multa dc 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa
injustificada do adjuticalório em executá-la;
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, no prazo de até 5 (cinco) anos;
e) declaração de inidoncidade para contratar com a Administração Pública, até que seja
promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da
decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao
processo.

7.2 - Os valores das multas aplicadas previ.stas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administração.

7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alineas "a", "d" c "e", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá serapresentado no mesmo local.

7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao
Secretario da unidade requisitantc, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de IO (dez) dias úteis.

CLAUSULA Ori AVA

DO REA.IlJS rAMLN I O DE PREÇOS

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da clausula segunda da presente Ata e. em
atendimento ao § P do artigo 28 da Lei Federal n". 9.069 de 29.06.1995, ao artigo 3" §1°. da Medida
Vovisória 1488-16. dc 02.10.1996 e demais legislações pertinentes, c vedado qualquer reajustamento de
pr<íçi«. até que seja completado o período dc 12 (doze) meses contados a paitir da data de recebimento das
propost^ indicadas no preâmbulo do Fdita! do Pregão Presencial n" 21/2015. o qual integra a presente Ata
dc RegistK) de Preços, observadas as disposições constantes do IDccreto Municipal.

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência ^ normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticados no mercado, com a finalidade dc manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLAUSULA NONA

DO CANCELAMENTO DA A TA DE REÍÍISTRO DE PREÇOS

9.1 A presente Ata ^c Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração,
quando:
9.1.1 -a detentora não ci nprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 - a detentora não rc irar qualquer nota dc empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar
sua Justificativa;

ATA DIt KtXaSTRO Ot; PRHÇOSN" 44/201.S - AQUISIÇÃO Dlt FQUIPAMFNTOS PARA Plil-MIAÇÃO - I.UIS K/tMINSKI MÇ.
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9,! .3 - a detentora der causa a rescisão admiiiisirativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério
da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 - em qualquer dashipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assitn for decidido pela Adininistração, com observância das disposições legais;

9.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;

9.1.6 - porrazões de interesse publico devidamente demonstrada e justificada pela Administração.

9.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item. será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço c registradas a partir da ultima publicação.

9.3 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços ou. a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei federal n" 8.666/93.
9,3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 10 (dez) dias. facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na clausula
sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLAUSUI.A DKCIMA

DA AU TORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 - A aquisição dos itens objeto da pre,sente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso.
pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Licitações, os
quantitativos das aquisições.

10-1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igi^almbííe. autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DAS COMUNICAÇÕES

11. Ii - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serãq feitas sempre pí^r escrito.

CI.AUSULA DÉCIMA SECUNDA

DAS DISPOSIÇÕES EINAIS

12.1 - Integram esta Ata, pedital do Pregão Presencial n". 21/2015 eaproposta da empresa Luis Kaminski
ME. classificada nos itens numerados na clausula Primeira, do Objeto.

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n". 8.666/93. Decreto Federal n°.
3.555/00 e pelo DecretOyMunicipal n°- 1.777/2008. no que não colidir com a primeira o nas demais normas
aplicáveis. Subsidianamente. aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

ATA ni; KHClSTRO DH PRI-ÇOS 44/2015 - AQUISIÇÃO Di; EQUIPAMENTOS PARA PRKMIAÇÃO - LUIS KAMINSk/mI-
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Tesiemui

Nome: Patr

CPF: 037.425,66^-

ícipai ae Irineopolis
CNPJ 83.102.558/0001-05

Ruá^Parana, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 6^.1111 E-mail: crefeilura@ irineooolis.se oov.br

CLAUSULA DÉCIMA TERCKIIiA

DD FORO

P'

Fís, n"

I—

13.1 —As panes elegem h foro da Comarca de Porto União/SC. como único competente para dirimir
quaisquer açõesoriundasdjcsta Ata.

sinam, este instrumento na presença das testemunhasE. por haverem assim pactuado, a

irineopolis. 13 de Julho de 2015.

:ie Fronczak

JULIANO POZZI PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

LUISKAMINSKl

LUIS KAMINSKl ME

Nome:'̂ aj<nr Marafigo
CPE: O1.289-30

ATA DE REGISTRO DE PRltCOS 44/2Ü15 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃQ - LUIS KAMINSKl MB.
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PRKGAO I'RESKNC]ALN"21/20I5

ATA Dl-; RI-;GISTR0 de preços N" 44/2015
PROCESSO N° 36/2015

VAI.IDADE: 12 (DOZE MESES)

O Município de Irincópolis. i^cssoa .hirídica de Direito Publico interno, situada na Rua Paraná, n"
200. Centro, município de irincópolis. Santa Catarina, neste ato. representada peio Seniior Jiiiiano Pozzi
Pereira, casado, no c.xerdcio do Cargo de l^refcito. residente c domiciliado à rua Caetano Vaiõcs n." 22, no
centro do Município de irineópoiis - S(/. inscrito no CPI' sob o n." 455.1 73.049-15 e portador da cédula de
identidade n." 827.405-SC c a empresa Euis Kaminski Mi-., cstabciccida na rua Dom l'edro i. n° 207. Bairro
São Basiiio Magno. Município de União da Vitória, Estado do i'araná. CNPJ i 1.473.982/0001-55. peio seu
representante. Sr. i.uis Kaminski. sob n° de CPF 253.970.369-00 e RG 1.208.867-i. infra-assinado,
doravante denominada PROMITEN IE i-'ORNECEÍ)ORA. nos termos do artigo i5 da Lei Federai 8.666 de
21 de junho de 1993, i.ei Federai \^° 10.520/2002, Decreto Federai n° 3.555/00 e Decreto Municipal n°
1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis c. considerando o resultado do Pregão Presenciai n"
21/2015, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo l.icitatório iT 36/2015, modalidade
Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as
disposições da Eei Federal 8.666/93. suas alterações posteriores c as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Através da presente ata llcam registrados os seguintes preços, abaixo especificados. Constitui

objeto da presente Ata a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA PREMIAÇÃO, CONFORME LEI
MUNICIPAL N" 1.840 DE 17 DE MAIO DE 2015, conforme abíiLxo:

1IKM QTI) DIISCUIÇAO VAI.OK VAI.OR

IMTARIO RS lOT AI. RS

Ül (II TV l.UD NO mínimo -ir. NOVA, DICil 1Ai,. COM ,1 MNTRADAS llS». ENTRADA

IIDMl.
1.8W.90 1.899.90

2.2. Os itensa serem adquiridos serão destinados a premiaçâo de reconhecimento e incentivo aos IVodutores Rurais do
Município denominado ••Pmdutor Vencedor".
2.3. Será considerada desclassificada a proposta da proponente que deixar de atender alguma exigência do
prcscnta^ttrtakí^pecialmentc aquelas que apresentarem produtos fora dasespecificações contidas no Edital.
2.5. Opreço a sei^K^stado incluirá todos os custos referentes àentrega do objeto, o qual deverá ser entregue
nas denendências da Pfqfeitura Municipal de Irincópolis. pela empresa vencedora do presente certame.

CI.AU.SIJLA SEGUNDA

)A VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A presente Ata de registro ae Preços terá a validade de 12 meses a partir da data de sua assinatura.

2.2 Nos^ijermos do §4" do arti^ 15 da Eei Federal 8.666/93. durante oprazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, o Municípia de Irincópolis. não será obrigado a aquisição, exclusivamente de
intermédio, os produtos referidos naicláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei. sem que. dcsst
detentora.

fato. caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa

2.3 Em cada aquisição dccorrentu desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital dc Pregão Piyscncial n° 21/2015, que a precedeu c integra o presente instrumento de
compromisso, independente de tr^iscrição. por ser dc pleno conhecimento das partes.
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CLÁUSULA TEUCLIRA

DO PAGAMENTO

3.1. Os pagameiilos serão efetuados no pra/o máximo de 30 (trinta) dias consceiitivos. contados a partir da
entrega do objeto e emissão do respectivo documento liscal.

3.2. No documento fiscal deverá .ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o
número do respectivo contrato.

3.3 • Juntamente com a Nota Mscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS
e Certidão Negativa da Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Divida Ativada União.

3.4 - O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal c fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.6 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

CLAUSUÍA QUARTA
DA KN I REGA E DO PRAZO

04.1. O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura Municipal de
Irineópoiis. sito a Rua Paraná, n" 200. centro, de acordo com solieilação feita pela Administração Municipal,
110 pra/o máximo de 15 (quin/e) dias úteis, contados a partir do recebimento da emissão da autorização de
foifíccírpento.

04.2. Não poderão ser entregues itens amassados, quebrados ou danificados, sendo obrigação da
cmpíesa vencetíhra do certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela
confe\cneia e recel^iento do objeto.

^)4.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não o aceitará e
lavrará (ermo circunstaii^iado do fato. que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsamlidade.

04\4. Na hipótese da\não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
dc 05 (cinqo) dias contados op notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco)
dias;

04.51 A secretaria terá
entregue. la\^rando o termo de
objeto entregue em desacordo

Dprazo máximo de 10 (dez) dias úteis para processar a conferência do que foi
recebimento definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do

com as especificações.

04.6. O recebimeii;© provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela
perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou cm parte, o objeto do
empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

ATA DIí REGISTRO DE PREÇOS N' 44/201 5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃO I.UIS KAMINSKl M
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CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do Município dc Irineópolis:
5.1. UAlcsiar nas nolas fiscais cou faturas aefetiva enlrcfia do objeto desta licitação;

5.1.2 - Aplicar àempresa vencedora, penalidades, quando for ocaso;

colnmo;P"'- solicitada, necessária àperfeita execução do
5.1.4 - l^fetuar opagamento àempresa no pra/o avençado. após aentrega da nota fiseal no setor competente;
5.1.5 - Notificar, por escrito, àempresa da aplicação de qualquer sanção.

5.2 - Da empresa Vencedora:
5.2,1 - r-orneccr oobjeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

vcnLos;^ indiretamente, sobre os produtos
5.2.3 - Manter, durante aexecução da Ata de Registro dc Preço.s. as mesmas condições de habilitação;
Ó.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários

iSgirodr;;;or'^^''virdrAtT"
_5^5 - l-ornecer oobjeto licitado, no preço, prazo eforma estipulada na proposta;

tímecer oobjeto dc boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no editai.

CLAUSIJLA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Vetirad» ZTh «",'1'="™"'= d» Pi-»c..tc Ala da Regislro da Preços .aerào formalizados pelaretirada da nota de embenho pela detentora.

dumnte avill Í '7T,"" ^ P^^^-dos efetuados
.srvcmcnlno ' \ ''-'̂ ^n-rentes estiver prevista para data posterior àdo

^ -^da

lessarialT" recebimento da nota de empenho, deverá eoloear. na eópia queprocedeii'aoIxbin'í '̂ 'dentifieação de quem



^tra^o i,vus,ificado e

penalidade, p.vis.as „o a,tigo 87 da I,ei Foderah.^ 8,666/9?dTJ"
a) advertência:

hkisltlLl ™!/Í''°'''7'Í'"'" P°''''" ™'" ''" "<•" =1" '"•P""!"'- por diP de atraso,
c m, 1 dc mvT?!' "'"""'"''t ° Pta» "itiximo dc 30 (irirUd) dias úteis:c) multa dc ()2/o/o (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho nela recusa
injustificada do adjuticatório em executá-la: ^"'pumo. peia recusa

impedimento de contratar com oiviunicipio, no pra/o dc ate o (cinco) anos;
c) declaração dc inidoncidade para contratar com a Administração Pública até ciuc seia

IZZ l IZn ZT'"' reconsideração da
íoccsL competente, no prazo de lü (dez) dias da abertura dc vistas ao

('úLo)diâs'ltcrooilrf!;''''l ""T"-" ••»"• """ P-a"- 1P i»"t 7.I- pabarí rccttrso no prazo de 05(cmco) dias utcis, contados da mlimaçao, oqual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.4 - Orecurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será diriizido ao

rúcr*Uúr:fptror;;r;L:dT:',i"f^
CLÁUSULA OITAVA

DO KKAsfUSTAMEN IO DK PRKÇOS

jt^itdinínto ao^ I"T""" Í u.stabelccido no item 2.1 da clausula segunda da presente Ata c, em
nrecos a^ O H) 1996 edemais legislações pertinentes, é vedado qualquer reaiustamento de

In ?D mas iiÈS '2 (doze) meses contados apartir da data de recebimento dasXc Rc" ír dé & do !-.dital do Pregão Presencial n" 21/2015. oqual integra apresente Atadc KCj,istio dc 1reçW observadas as disposições constantes do Decreto Municipal,

alteração das condições para a concessão de reajustes em face da

Dra\icZs mmor' 7\ dos preços, comprovadamcnte.praticados no mercado. coN^ afinalidade de manter oequilíbrio econômico elínanceiro da aveiiça.

CLAUSULA NONA
DO CAN<:KLAIVIKNT0 da a TA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A presente Ala dc Reg
quando:
9,1,1 a detentora não ciimprii

stro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração,

as obrigações constantes desta Ata;

Li jiistiíkativr" de empenho, no prazo estabelecido eaadministração não aceitar
AIA 01: RlitilSTKO Ot: PRIiÇÜS N» 44/2U15 AI^UISIÇÂO 1)1-: liQtlIPAMLNTOS l>AUA l'l?HMIAÇÀÓ l.tlIS KAMI&JSlíf|
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~ FIs. n°

9.1,3 adetenloia der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, acritério
da Administraç<ào, observada a legislação cm vigor;

1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços,
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais:

9.1.5 os preços registrado.s sc apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;

9.1.6 - por razões de interesse publico devidamente demonstrada ejustillcada pela Administração.

9.2 - Acomunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item. será feita por
correspondência com aviso de recebimento. Juntando-se o comprovante ao processo de administração da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, inceito ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário OUcial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço e registradas a partir da ultima publicação.

9.3 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços ou. aJuízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos Xfli a XVI do artigo 78 da Lei federal n" 8.666/93.
9,3.1 - A solieitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada eom
antecedência de 10 (dez) dias. lacultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na ciausula
sétima, caso não aceitasas razõesdo pedido.

CLÁUSULA DKCIMA

DA AUTORIZAÇÃO PAIU AQUISIÇÃO

lO.I - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso.
pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Licitações, os
quantitativos das aquisições.

lO.I.I - ^vemissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente. auKtrízados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DAS COMUNICAÇÕES

u.l - As comunicações fiMitre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata.
s^rão feitas sempre por esci\to.

CLAUSULA DÉCIMA SECUNDA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1- integram esta Ata. o edit
ME. classificada nos itens numt

il do Pregão Presencial n°. 21/2015 e a proposta da empresa Luis Kaminski
rados na ciausula Primeira, do Objeto.

12.2 - Os casos omissos serãi resolvidos de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93. Decreto Federal n°.
3.555/00 e pelo Decreto Mun/cipal n". 1.777/2008, no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamenur aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

ATA Dl- HEGISTUÜ DK PREÇOS N' 44/2Ü15 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÀO I.UIS KAMINStóTME.
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'I"e.stemunhas:

Nome; Patrícia í~aDtaie Fbnc/ak
CPF: 037.425.669-11^

CLAUSUL/^ DKCIMA TERCKlllA
)() FORO

13.1 - As panes elegem o foro da Comarca dp Porto Utiião/SC. como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata,

H. por haverem assim pactuado.! assinam, este instrumento na presença das testemunhas
abaixo.

irincópolis. 13 de Julho de 2015.

JlJLtANO POZ7.I PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL
"N ' ^

LUffi KAMmSKI

LUiyKAMINSKl iME

Nome; Va)^ Maraílgo
CPI-: 017^51.289-30

ATA DF REGISTRO DE PREÇOS N? 44/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREMIAÇÃO l.tlISKAMINSKI ME.
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PRI-XiÂO PRLSIiNClAL N"21/20I5
ATA DH RHGISTRO DB PRBÇOS N° 43/2015

PROCKSSO N° 36/2015
validade:: 12 (DOZL ME/SL/S)

^(10 Irintópolis. Pessoa J.rídica de Diteilo Publico Interno, situada na Rua Paraná, n"
Pc ei,; cl pelo Senhor .luliano Pozzi
icm ,dn M ài-ua Caetano Valõcs nZ 22. no
da Ide n'^ " 455.173.049-15 eportador da cédula de.üenlidade n. 827.405-.SC eaempresa Il.lton Comercio de Motos Ltda estabelecida na rua Caetano Costa, n"

rnn" t ?" Caiioinhas. Lstado de Santa Catarina. CNPJ 04.052.085/0001-02. pelo seurcpiesentante. Sr. João llilton Chimangosewski. sob n° dc CPI- 003,392.939-42 e RG 3525 821 SSP/SC
mfra-assmado. doravante denominada PROMITIINTI-; PORNLCLDORA. nos termos do artigo 15 da Lei
Mtm dnal Í f77''7/oimr '"i '"-^20/2002. Decreto Fcde.-al n" 3.555/00 eDecretoMumapa n 1777 008 e das demais normas legais aplicáveis c. considerando o resultado do Pregão
6(5 "m ? «KGISTKÜ DK PKKÇOS, couforme cousta do Processo Licilatório.16/20 b. modalidade Iregao P,-e.scnc,aI para Registro dc Preços, lirmam a p,-esenle Ata de Registro do

Ircços obedecidas as disposições da Lei Eederal 8.666/93. suas alterações posteriores e as condições
III tt»s,

CLÁUSULA PRIMLIRA - OB.IE IO
LI - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especitlcados. Constitui

ÍQUIPAMUMOS, para PRIÍMIAÇAO, conforme lio
MUNICIPAI.N" 1.840 DL 17 DK MAIO DK 2015, í/A„,:vw;

DICSCRIÇÃOHK QTD
M

02"" ~ "br" MOrOCICLLIÃ NOVA. ANQ/MODLI.O 2ÒI5"ES] |] OSPOIÍT
NO MÍNIMO 150.0 CILÍNDRADAS. TRANSMISSÃO-5 EIPO DP
MOTOR: 4 ILMPOS. FRI-dO: DISCO TRASEIRO E DIANTEIRO.
REI-RIÜERAÇÃO AAR. SIS TEMA DE PAR TIDA Fl.É IRICA
COMBUSriVF:!.: OASOI.INA.

VALOR VAIXjR
UNITÁRIO TOTAL

RS RS

10.740.00 10.740.00

2^2. Os Itens aserem adquiridos serão destinados apremiaçào dc reconhecimento cinccnlivo aos Produtores Rurais do
Município denominado -Produtor Vencedor"'.

^ proposta da proponente que dei.xar de atender alguma exigência doí-esenteT^Oal. especialmente aquelas que apresentarem produtos fora das espccineações contidas no F.ditai.
-7- ü preçoNjser ajustado incluirá todos os custos referentes àentrega do objeto, oqual deverá .ser entregue
as dependcneiá^da Preíeitura Municipal de Irineópolis. pela empresa vencedora do presente eename.

CLÁUSULA SF:GUN1)A
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2..I - Apresente Ata diregistro de Preços terá avalidade de 12 nie.ses apartir da data dc sua assinatura.

2-2 Nos termos do §
Registro de Preços, o
intermédio, os produtos i
permitidos em lei. sem
detentora.

•M'A DL. Dl PRI (.(IS i:

do artigo 15 da Lei l-ederal 8.666/93
Wunieipio dc IrincópoILs. não será
dcridos na cláusula primeira, podendo
que. desse fato. caiba recurso ou

•\0i;iSIC'\O D) I Ql 11'AMI \rOS I'.\RA PRI.MIACÁD iiii

•ante o pra/o de validade desta Ata dc
do a aquisição, exclusivamente dc
Qpara tanto, outros meios, desde que
cà\) dc qualquer espécie à empresa

1 \IO
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2,3 [-.m cada aquisição decorrente desta Ata. serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas ccondições
constames do edital de Pregão Presencial n" 21/2015. que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CI.AIJSULA MvRCKIKA
DO I'A(IAMKNT()

3.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da
entrega do objeto e emissão do respectivo documento fiscal.

3.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o niimero do processo licitatório e o
número do respectivo contrato.

3.3 - .luntamente com a Nota Piscai, a contratada deverá apresentar oCertiUcado de Regularidade do l-G'fS
e Certidão Negativa da Prova de Regularidade de 'fributos federais e à Divida Ativa da União.

3.4 - OCNPJ da detentora da Ata constante da nota llscal c fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, cm virtude dc penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito dc rcajustaincnto dc preços ou correção monetária.

3.6 - Na eventualidade dc aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimcnto der origem à aplicação da penalidade.

CLAUSULA QUARTA
DA ENTRKGA F, DO PRAZO

04.1. O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura Municipal de
Irineopolis. sito a Rua Paraná, n" 200. centro, de acordo com solicitação feita pela Administração Municipal,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da emissão da autorização de
fornecimento.

sM.2. Não poderão ser entregues itens amassados, quebrados ou danificados, sendo obrigação da
empresa Y^icedora do certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela
conicrencia ewcebimento do objeto.

04.3. (,aso^) objeto não esteja de acordo com as especilicaçõcs exigidas, a Comissão não oaceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato. que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
rcsponsabilidade.

04.4. Na hipótise da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
dc 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco)
dias;

04.5. A sccretari i terá o prazo máximo dc 10 (dc
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivoobjeto entregue em de^^ordo com as cspccificaçõei^
•\\ A 01'. RWiJSIRODL ^í)|5 \U.\Ü\

úteis para processar a conferência do que foi
[ilicajido a detentora da ata para substituição do

m n>ts <T)Mfnu'io Oi \j())as
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04.6. Orecebimeiilo provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela
perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
empenho, sc a qualquer tempo se veriricarern vícios, defeitos ou incorreções.

CLAUSDLA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do Município ilc Irincópolis:
5.1.1 - Atestar nas notas fiscais eou faturas aefetiva entrega do objeto de.sta Ileitação;

5.1.2 Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando for o caso;

5.1.3 - Prestai a empresa toda equalquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
contraio:

5.1.4 - Efetuar opagamento àempresa no prazo avençado. após aentrega da nota fiscal no setor competente:

5.1.5 Notificar, por escrito, à cmpre.sa da aplicação de qualquer sanção.

5.2 - Da empresa Vencedora;
5.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos:

5.2.3 - Manter, durante aexecução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 —Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no quantitativo do objeto desta licitação, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Ata de
Registro de Preços;

5.2.5 —Fornecer o objeto licitado, no preço, pra/.o e forma estipulada na proposta;

5.2.6 - l omecer\objetodc boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital.

CLAIJSULA SEX I A

DAS C:ONDlÇÕES DE FORNECIMENTO

3contrato de aqui.^^ão decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
1da nota de cinpenhApela detentora.

6.2 Adetentora da preseniu Ata de Registro dc Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata. nesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior àdo
seu vencimento.

6.3 - 1oda aquisição deverá ^r efetuada mediante solicitação
através de nota de empenho.

•\r.V I))'. KKilMKODI PRI (.05 V.H :n|- Ar.íl'IClt \c) Dl l'(Jl PI' Wirs IO.', |'|.

e rcquisitante. a qual deverá ser feita

IO\n

Pájtiità J dc 6



0ílTcíDarffe¥ínedDolisCNPJ 83.102.558/0001-05

Fone/Fa. (STsSTiTiHO625.1111 E-ma.l: erefeiiu^,neQaoi„

que

CI,AUSULA SKTIMA
DAS I'KNALII)aDES

•c Fis, n'

P -Pcnl;. ad.en.ora da A.a,
^ injustificado iialxLuçãtfda m^ma' oScmdo oí- Por dia de atraso,

O multa de 02o/oO/o (d„is po,- cento) s2e o T" T"'""
n\|u.stificadadoadimicatáríoemcxeculá-ía; pela recusa
Município, no pra/o dc atd'5 (ducoUiios: impcdiinetito de contratar com o
p«far^eiir
d.,.o^da autoridade competente, no P-T

devid<?pdZdZ.sIçS.'̂ poderão ser descontados dos pagamentos
7-3-. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" "H" - '• j •(-CO, d,as ute.s. contados da intitnação. oqual deverã ser ap,4..tadro ml;™ SaT""""

Secretario da unidade Fc^quisitantl o^lÍclZádispostas será dirigido ao
^ reconsideração, no pra/o de 10 (de/) dias úteis. ' " ^" Podido de

CLAUSUI,A OITAVA
DO RKAJUS lAMENTO J)K PRKÇOS

a.u din.c„,„ 9'om d' ''ijtndd
110' jsoria l488-l6.\o 02.10.1996 e demaic Wi.i. - -9 06.1995. ao artigo 3° §|", da Medidapreçk até que .seja cZietado operíodo de 12 (dotZrs^eTr"f'; qualquer reajuslamento de
prophstas indicadas no Lâmbulo do Edital do Preeão 1Z , oí" " recebimento das

' P'-„,e A.

-per^SZtZ^asX P-- uconcessão de retqustes em face da-~ com ^na.Z::Z;Zuíib^^^ZiSa^^-
DO CANC

^lADI KIOISIKODj |.|<i,ros\-.r

CLAUSUÍ.A/
ELAMENTO DA AT, iVSTRO DK PRKÇOS
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qildo'̂ do plono direito pela administração.
9.1.1 - adetentora nào cumprir as obrigações constantes desta Ata;

sul justmtativr^ ^Lialquer nota de empenlio, no pra/o estabelecido caadministração não aceitar
9.1.3 . adetentora der causa arescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, acritério
da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 - em qualquer das liipóteses de inexccução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços
se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, eadetentora não acatar
a revisão dos mesmos;

9.1.6 -- por razões de interesse publico devidamente demonstrada ejustificada pela Administração.

9.2 - Aeomumcação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item. será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível oendereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Municipio. por 02 (duas) vezes consecutivas,
considcrando-sc cancelado opreço cregistradas apartir da ultima publicação.

9.3 ^Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços ou. ajuízo da Administração, quando comprovada aocorrência
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos Xill a XVI do artigo 78 da [.ei (-ederal n° 8.666/93.
9.3.1 - Asolicitação da detentora para eancelameiUo dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 10 (dez) dias. facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na clausula
sétima, caso não aceitas as ra/Õcs do pedido.

11.1 - As comunicações enti
serão feitas .sempre por e,scrit(

CLAUSULA DIXIMA
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

.1 - Aaquisiçatr^bs itens objeto da presente Ala de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso,
;lo ordenador de dòspesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Licitações, os

quantitativos dasaquisições.

lO.ll.l Aemi.s.são da^noias de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
Igualmente, autorizados pe^ mesma autoridade, ou aquem esta delegar acompetência para tanto.

CLAUSUI.A DIvCIMA PRIMLIRA

DASCOMUNICAÇÕUS

e as panes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata.

CLAUSULA DK
DAS I)1SP(

IXÍUNDA

Vfinais

ATADLRLCi LSI RO DJ: l>RaÇ( >S S® 4U2015 AQ11S tÇÀO Df: L(JI, IPA \I |:\ IX)
>\S cnMI .RCK,
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12.1 c.sta Ala oedital do iWão Presencial n® 71/00! td. Mo,os Udo, ctesific, da nos i.ons n^dos nrdlâsula íí,ldía"d7oSo
7^/00 rpdrDTcTemMnn^^^^ "" «-666/93. Decreto Federai n°.3.555/00 e pelo Decreto

aplicáveis. Subsidiariam
Municln-il n" 1 77-7/-Virio ' '-"'-"•i n • O.0O0/V.5. uccreto l edcral n°.

nl^ icl' n/""T"-, "" 1"" "'Idlir com aprimeira enas demais normas-nlc. aplicai-.sc-ao o.s prl^icipios gcrai.s dc direito.

CLÁUSULA DEÍCIMA TLRCEIRA
Ob FORO

13.1 As panes elegem o foro da Comarca de
quaisquer ações oriundas desta Ata,

_ H. por haverem assim pactuado
abaixo.

Irineópolis, 13 de Julho de 2015,

Testeimi

Nome; Pat
CPF: 037.42oTi

.JULIA

.ÍOAO Efl

HIL l ON CO

ne\l-ronczak

Porto Umao/SC. como único competente para dirimir

issmam. este instrumento na presença das testemunhas

pkrp:ira

ICIFAL

ANGOSFWSKI
t MOTOS LTDA

Nome: Ví^n^irafigo
CPF: 017.85^:289-30

Edtjirta 6 dv 6
















