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município de planalto
CNFIN"" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com. hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 06 de março de 2013

DE: Ivanete Lúcia Dall-Agnol Kuhn - Secretaria de Assistência Social

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviço profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando
a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares,
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto,

Item Nome do produto Quant Unid Preço

Unit.

Preço

total

1 Profissional assistente social, visando a execução

dos serviços sociais e coordenação do Projeto
Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos
IntrafamiHares, com carga horária de 08 (oito)
horas diárias num total de 40 (quarenta) horas
semanais, conforme programação da Secretaria
Mimicipal de Assistência Social.

1600 H 25,50 40.800,00

2 Profissional psicólogo (a), visando a execução dos
serviços com carga horária de 05 (cinco) horas
diárias num total de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, conforme programação da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

1000 H 21,50 21.500,00

TOTAL 62.300,00

valor aproximado de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais).

Cordialmente,

IVANETE LÚCIA DALL-AGNOL KUHN

Secretária de Assistência Social



município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-tnail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Pianalto-Pr., 07 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço profissional na
área de psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto
Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;

à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

PARA; Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN
refeito Municipal.
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município de planalto

CNPJN° 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 08 de março de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviço profissional na área de psicologia/assistência
social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer
Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste
Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 07/03/2013,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



IaÍílT?

município de planalto
CNP/N^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PARECER;

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 11 de março de 2013

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviço profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando
a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares,
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
06/03/2013, da Secretaria de Assistência Social e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 62.300,00
(sessenta e dois mil e trezentos reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na

forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE,
regido pela Lei Federal n.° 10.520 deJJZ-4í|jTxIKo de 2002 e'strbsi4^i'iamente a Lei n."
8.666/93 e suas alterações,^pS^^T^S/2006 Ide 14 de dezembro de^006 e o Decreto
Municipal n." 2727/2007 dé^2úf^6/2^7, eldemais disposições legais.

Parecer,

PAlKIQUEd
oAb/^R 40.209^

[ÉY
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 12 de março de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn

PARA: Pregoeiro/ Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto à
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço profissional
na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto
Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, nos termos da Lei
Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.°
2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2013.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

MARUIN FERNANDO KUHN

'Prefeito Municipal
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município de planalto
CNPJN° 76,460.52^0001-16

Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-81001 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE LICITAÇÃO JNT ...../2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n" 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, para a contratação de empresa especializada visando a
prestação de serviço profissional na área de psicologia/ assistência
social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, que será
regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 suas alterações, e
subsidiariamente ã Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia / / às horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1,1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando a
execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos
Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste
Município de Planalto, Tudo conforme comlições,^ especificações, valores e

LOTE: 1

Item Nome do produto Quant Unid Preço Preço



município de planalto
CNP}N° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.cofn.hr

Fone: (046) 3555-81001 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

máximo

unitário

máximo

total

1 Profissional assistente social,
visando a execução dos serviços
sociais e coordenação do Projeto
Tempo de Recomeçar e
Fortalecer Vínculos

Intrafamiliares, com carga
horária de 08 (oito) horas diárias
num total de 40 (quarenta)
horas semanais, conforme
programação da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

1600 H 25,50 40.800,00

2 Profissional psicólogo (a),
visando a execução dos serviços
com carga horária de 05 (cinco)
horas diárias num total de 25

(vinte e cinco) horas semanais,
conforme programação da
Secretaria Municipal de
Assistência Social.

1000 H 21,50 21.500,00

TOTAL 62.300,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 27/03/2013 às 14:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa;

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO



município de planalto
CNPJN" 76A60.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-mail: planalto@rline,com,hr

Fone: (046) 3555-81001 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAJRANA ^

PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários á formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
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cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no Anexo I
do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado
objeto que não atendam às específícações mínimas prevista no Anexo I,
sob pena de desclassifícação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá á classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente á de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem
os menores preços, subseqüentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:
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a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação á de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente ás penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno ás exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro
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negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8,19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
LOTE.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;
g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
j) Declaração de Idoneidade (anexo III);
1) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

)

y
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Constituição Federal (anexo V);
m) Declaração de responsabilidade, indicando os responsáveis pela
execução dos serviços, designados ã execução do objeto (conforme Anexo
VII), composto de:
• Um profissional com graduação em Serviço Social, com apresentação

de cópias autenticadas do registro no Conselho Regional de Serviço
Social - CRESS;

• Um profissional com graduação em psicologia, com apresentação de
copias autenticadas do registro no Conselho Regional de Psicologia -
CRP;

n) Comprovação de vínculo de trabalho para todos os integrantes da
equipe, devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a
empresa, mediante apresentação de cópia autenticada da anotação da
carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado quando este não
fizer parte do Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de
Prestação de Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio,
mediante apresentação de documento que comprove essa condição.

9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da
minuta de Contrato;

10.2- prestar os serviços no período de segunda-feira à sexta-feira, exceto
feriados;
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Assistência Social, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;
10.4- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;
10.5- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Assistência Social;
10.6- Os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais,
obedecendo rigorosamente ás normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
10.7- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
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10.8- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;

10.9- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação
10.10- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
10.11- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/01/2014, podendo ser prorrogado de acordo cora a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 62.300,00
(sessenta e dois mil e trezentos reais), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados á
Prefeitura do Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor

8
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recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15°
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços, mediante
apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada
pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- 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
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horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte da
Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o
licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horéirio das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às
17:30 horas.

17.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., de de

MARLC^Np^RNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° ....72013

PREGÃO PRESENCIAL N" ...../2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ rf
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n'' 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à
N° na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviço profissional na área de
psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 1600 H Profissional assistente social, visando

a execução dos serviços sociais e
coordenação do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos
Intrafamiliares, com carga horária de
08 (oito) horas diárias num total de 40
(quarenta) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal
de Assistência Social.

02 1000 H Profissional psicólogo (a), visando a
execução dos serviços com carga
horária de 05 (cinco) horas diárias
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num total de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, conforme programação da
Secretaria Municipal de Assistência
Social.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Pregão Presencial n° /2013, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA

DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subseqüente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de rectu"so

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/01/2013, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;

2
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b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução
do Contrato;

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) prestar os serviços no período de segunda-feira à sexta-feira, exceto

feriados;

c) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Assistência Social, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;

d) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;

e) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como,
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Assistência Social;

f) os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados
profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que regem os
exercícios da profissão, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por
eventuais transgressões;

g) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

h) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

i) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

j) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMFLEMENTO CONTRATUAL
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Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÃO
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato

poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março de 2013,
tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de donücílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter

4
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um representante com plenos poderes para receber notificação, citaçao inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 12 de março de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviço profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando
a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares,
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância

com a Lei Federai n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

PATRIQUE
AB/PR40.?
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EDITAL DE LICITAÇÃO iST 009/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MJSJVOJR PREÇO POR LOTE

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
Portaria de n° 002/2013 de 03/01/2013, tornam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, para a contratação de empresa especializada visando a
prestação de serviço profíssional na área de psicologia/assistência
social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, que será
regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 suas alterações, e
subsidiariamente ã Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 27/03/2013, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando a
execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos
Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste
Município de Planalto, Tudo conforme condições, especificações, valores e

LOTE: I

Item .  Nome do produto y I ^uant , Uíiid Rreçp Preçc^
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>

máximo

.unitário

'

máxinio;;.?^
total i:Ã-

1 Profissional assistente social,
visando a execução dos serviços
sociais e coordenação do Projeto
Tempo de Recomeçar e
Fortalecer Vínculos

Intrafamiliares, com carga
horária de 08 (oito) horas diárias
num total de 40 (quarenta)
horas semanais, conforme

programação da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

1600 H 25,50 40.800,00

2 Profissional psicólogo (a),
visando a execução dos serviços
com carga horária de 05 (cinco)
horas diárias num total de 25

(vinte e cinco) horas semanais,
conforme programação da
Secretaria Municipal de
Assistência Social.

1000 H 21,50 21.500,00

TOTAL 62.300,00

2- DA DOTAÇAO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão

DOTAÇÕES
Conta da despetó^thjncional profe-atíiStica DestÉiaçãò de recurso

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 27/03/2013 às 14:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados;
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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PROPONENTE: (nome da empresa)

3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente,
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data de abertura da sessão do Pregão.

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que
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cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser
enviada ainda em um terceiro envelope.

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português,
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, conforme descrito no Anexo I
do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado
objeto que não atendam às especifícações mínimas prevista no Anexo
sob pena de desclassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula,
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital.
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente ã de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem
os menores preços, subseqüentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:
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a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo
I;

c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e
seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
valor.

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro



município de planalto

CNPJN'' 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-81001 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8,19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR
LOTE.

8.20 - Os beneficiários da Lei Complementar n"" 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante não benefíciário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classifícação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

9- DA HABILITAÇÃO
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório Público, e deverão
estar dentro dos respectivos prazos de validade, os quais serão examinados
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS;
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;
g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
j) Declaração de Idoneidade (anexo III);
1) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
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Constituição Federal (anexo V);
m) Declaração de responsabilidade, indicando os responsáveis pela
execução dos serviços, designados á execução do objeto (conforme Anexo
VII), composto de:
• Um profissional com graduação em Serviço Social, com apresentação

de cópias autenticadas do registro no Conselho Regional de Serviço
Social - CRESS;

• Um profissional com graduação em psicologia, com apresentação de
copias autenticadas do registro no Conselho Regional de Psicologia -
CRP;

n) Comprovação de vínculo de trabalho para todos os integrantes da
equipe, devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a
empresa, mediante apresentação de cópia autenticada da anotação da
carteira de trabalho ou Ficha de Registro de Empregado quando este não
fizer parte do Contrato Social da empresa proponente, ou Contrato de
Prestação de Serviços. No caso do componente ser proprietário ou sócio,
mediante apresentação de documento que comprove essa condição.

9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes á disposição
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da
minuta de Contrato;
10.2- prestar os serviços no período de segunda-feira á sexta-feira, exceto
feriados;
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Assistência Social, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;
10.4- executar os semços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;
10.5- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Assistência Social;
10.6- Os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais,
obedecendo rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
10.7- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
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10.8- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;
10.9- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação
10.10- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
10.11- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/01/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 62.300,00
(sessenta e dois mil e trezentos reais), conforme demonstrado no Anexo 1,
do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados à
Prefeitura do Município de Planalto.

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
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recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em
jornal oficial do Município
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Município de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial do Município.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15°
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços, mediante
apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada
pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- Ê facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo líl - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;
i) Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- 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
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horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o
principio da vinculação ao instrumento convocatório.
17.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato
público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
17.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte da
Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o
licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 -
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 ás
17:30 horas.

17.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., 14 de março de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

10
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n'

e CPF sob n° .

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar^

a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de

recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RO/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 009/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fms de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / ./

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL 009/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N'

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere á

observância do disposto no inciso XXXllI do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 009/2013

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do ücitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:,

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

os responsáveis referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação são:

NOME ESPECIALIDADE N° REGISTRO ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima
relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2013

EMPRESA:

CNPJ N°

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Editai PREGÃO PRESENCIAL N°

009/2013, anexos IJIJII,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, Projeto

Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, referente

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço

profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação,

visando a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer

Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de Assistência

Social deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° ...../2013

PREGÃO PRESENCIAL N° ...../2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob rf 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à
N° , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e  do CPF sob n.° residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada visando a prestação de serviço profissional na área de
psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 1600 H Profissional assistente social, visando

a execução dos serviços sociais e

coordenação do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos

Intrafamiliares, com carga horária de
08 (oito) horas diárias num total de 40
(quarenta) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal
de Assistência Social.

02 1000 H Profissional psicólogo (a), visando a
execução dos serviços com carga
horária de 05 (cinco) horas diárias
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num total de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, conforme programação da
Secretaria Municipal de Assistência
Social.

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Pregão Presencial n° /2013, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subseqüente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Fiulcional programática Destihação de recurso

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/01/2013, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
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b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução
do Contrato;

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) prestar os serviços no período de segunda-feira à sexta-feira, exceto

feriados;

c) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Assistência Social, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;

d) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;

e) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como,
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Assistência Social;

f) os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados
profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que regem os
exercícios da profissão, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por
eventuais transgressões;

g) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

h) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

i) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

j) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
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Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecuçào total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março de 2013,

tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
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um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

y

MARLON FERNANDO KUHN CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



ed0000303.pdf htQ)://ainsop.dioems.conibr/edicoes/01-00-0/00000303/ed{X)00303.pdf

S6it»feira. 13 <i« MarM m 2013

Extrato T«moAâitivo 06f2013

Diário Oficial dos Municipios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS -

mstnuíso p«l3 RâSduAâd 001 oe 04 os Outuoro os 2011 Ano II i1 EdtAâo N* 0303

PORTARIA N/1761/2013

Página 22 / 042

Ata de Registro Oê PreAis n» 2020/2012 Corv:orri ncia n® 21/2012 PARTES Mumcipio
de Pato Branco e Daimora Zandonai & Cia Ltda OBJETO A implantarão de Registro
de PreÃcs para aquisiÃáo de gi neros alimentícios, destinados para todas as Secretarias
Muniopâs Corpo de Bomt>eircâ. Entidades e Departanentos da Administrarão Púoiica
Municipal ADITAMENTO Conforme soiicitaTâo da contratada, e após comprovar a
necessidade de recompor os vatoies contratados, conforme tviemoranoo n® i5/20i3.
sut>scrlto pda Sra Chefe da Divisão de AiimentaTâo Escolar as partes pactuam acoroo
de recomposíTâo dos valores inicialmente contratados para o fornecimento dos itens
constantes no Anexo i - RejaÃão aos itens Reccmpostos. que é parte integrante deste
Termo de Aditamento. As demais concsÃ es constantes da Ata permanecem vigentes
Pato Branco 04 de marro de 2013 Ai^ustmno Zuccm - Preíeto Municipal Edson Alves
de Moraes - Representante Legai

Extrato Contrato n® 24S7/2013/6P

Dispensa n° 32/2013 PARTES Município de Pato Branco e Onindo KfK OBJETO
A locação do imóvel uroano - LOte n® 02 oa quadra n® 14. localizado na Rua Teófiio
Petrycoski. s.'n. no Distrito de Ncva Espero, neste Município de Pato Branco, que será
utilizado para ireiaiaTão da Agi ncia Comunitána do Correio do Distnio de Nova Espero,
em atendimento ao Termo de Convi mo - AGC n® 001/2011, ceieorado eitre a Empiesa
Brasileira de Correios e Telégrafos e o Miricípio de Pato Branco PRAZO O prazo de
locarâodo referido imóvel serápeioperfoaodei2meses contados apaniroei® de janeiro
de 2013 VALOR Será pago pela locaTáo O vaior mensal oe RS 600.00 totalizando para
operiodode 12 meses o vaior ae RS 7 200.00 DOT ORÇ 0507 - secretana Municipal
de AomirístraÀâoe Finan^s 04122008 2 216 DptoAdminisiraíivü e Financeiro 33903615
LocaÁào de imóveis (5354) Reserva LCn® 443 GESTOR DiraordoDptoAdministratvo
^e Financeiro Foro Comarca oe Pato Branco - PR Pato Branco. 11 de ma-M de 2013
IO' -ihoZuccm-Pref&toMuncipai OnmdoKrui-Locador

03 de janeiro de 2012

Extrato Termo d* Aâiumento n® 01/2013 *0000-310 n° 2426/2012.OP

Dispensa n® 255/2012 PARTES Mumcípio de Pato Branco e Escntóno Técnico oe
Assessona Atuanai Saiedaoe Simples Ltda OBJETO A contrataÃão de empresa
especializada para realizar a elaborado da Avaliai^ AQjanai. em conformidade
com as disposiAes das Emendas Constitucionais n® 47 de 05/07/20(fâ n® 41 oe
1Ô/12/2003 e N® 20. de 16/12/1096. Lei Federal N® 9 717 de 27/11/1998, La Federai
n® 10 887 de 18/06/2004. Ponacia n« 172 de 11/02/2005. Portana n® 403 de 10/12/20OS

do MPS e demais legisiaA es que regem normas previoenciánas e técnicas de atuana
ADITAMENTO Com base na La 8 666/93, especiaimerfte em seu Artigo 57, § 1», vi, e
Cláusula Quarta do refendo contraro. bem como justificativa apresentada pela Secretana
Municipal de AdministraAâo e FinanÁas. as panes pactuam a prorrogaÁâo do periodo de
vigi ncia do contrato para até 31 de juno de 2013 DOT ORÇ 0508 Ii33i00i02196-
sêcreiana Municipal de Aoministraiâo e FmarAas - Dpto de RecursoHumatos - 339039 -
Outros Serv Terceiros-Pessoa Jurt0ica(i03 - 4643) reserva CP n® 502 Permanecem em
plena vigência todas as demais cláusulas e condiçte que nâo conflitem com o presente
Termo Paio Branco, 11 de marAi de 2013 Augustinho Zucchi - Prtíeito Municipal
Gemard Dutzmann - Represenante Legai

Prei

-■"RMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

"fl^TAÇâO lO/2013fiMODAUDADE PREGâO PRESENCIAL
OBJETO Aquisi/âo de âquipâmentos agrícolas e umcaminhâo com caAamba para ser utilizado
pela rruniQpaídade
Em cumprimento ao disposto noan 109. pa-ágrafo 1 da Lei 8 666, de 21 de junho de 1993,
torna-se publico o resultado da iiciiaÂâo em epígrafe, apresentando o($) vencedor(es)
pelo cnténo fnenorpreiô poritem
fsrnnaa Ouantots»

FVe .Aurc
RS

PrMC
iet»i RS

repj^siLCOMEPCOcspecASs ii.Fi^i.ei^Tss
AORíSOlaS ltd.*

34 31 13 M4 30 12ÍÍ0 05

ca'.£l vaccLOS ltca 3S 31 ies 333.33 12ã 030.00

fiC;:S'niAi.A3íOCLACKi'J>.IB.Ta lTCa J5 31 2 TÍ0.03 20 TK.CO

Slv* MAO^ÍIASACiCOLASlIOA 31 31 14 700.00 14700.00

auVA l.tACUhAS AGPtCOoS 1.T0A 32 31 14 3S0OO 143S0.00

vaicr total dos gastos com a iicfiatóo rF l0/20l3ftPregão RS 231 480,00 (Duzentos e
Trinta e um Mii. Quairocentôs e Oitenta Reais)
Homoicgo e adjudico a presente iicitâÀáo.
Pinnai de Sâo Ber«o. 15 de marÁo de 20i3
ARGEU ANTONIO GElTTENES
PREFEITO MUNICIPAL

O Prefâto Municipal de Pinhal de São Bento. Estado do Paraná, no uso de suas
atribisA es legas.
RESOLVE
Art i®ilCONCEDER . aos servidores públicos muricipais. abaixo relacionados.30 (trinta)
dias dê férias regutamentares a panir de 04 de marM de 2013
Ncxne Cargo Ferfoco aquisitivo
Sonra de F Barbien AuxiliarAdministrativo 2011/2012
lluirvanzeto Op DeMaq Leves 2012/2013
Claudete C^nin Aux Cons. Dentãno 2012/2013
janmeN Casagrande Medica Vetennárla 20lli20l2
An 2®ítEsta Portaria entra em vigor na data de sua pubiicaÃão.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinnai de São Bento Estado do Paraná em 04 de
mar/^de 2013
PUBLIQUE-SE
ARGEU ANTONIO GElTTENES
Prefeito Municipal

PORTARIA N.® 1762/2013

O Prefeito Municipal de Pinnai de São Bento. Estado do Paraná, no uso de suas
SnbuiÃ es legais.
RESOLVE
Art i®nEXONER/\R a peddo a partir de 12 de marÁo de 2013. a servidora publica
municipal PATRÍCIA DA SíLVA FALLER. Poitaoora dO RG íf 7.910.872-3 SSPPR eCPF
sobn® 049 292 719-75.do caigo de auxiliar Administrativo. Nível 14-A. referencia
B02 do Quadro de Pessoal deste Executivo Municipal.
Art 2®llEsia Portaria entra em vigor na data de sua publlcaÁão
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de Sâo Bento. Estado do Paraná em 12 de
marAide 2013
PUBUQUE-SE
ARGEU ANTONIO GElTTENES
Prefeito Municipal

PREFErURA

AVISO DE LfCITAÇÃO

•pREGâO PRESENCIAL- N® 009/2013
O município DE PUVIALTO/FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLAN/y.TO. foz
saber aos literessados que com base na Lei Federal denP 10 520 de 17 dejulhode20Cl2.
Decreto Munícipai de n® 2727/2007 de 26/06/2007 e suas aiteraA es. subsidianamerte
à La Federal n® 8 66€.'93. suas aiteraA es. LC 123./2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislaA es aplicáveis, em sua sede sito a Prai^ Sâo Francisco de Assis. 1583.
fará reafiza- ücitatóo na Modaidade PREGâO PRESENCiALsob n® 009/2013. conforme
descrito abaixo
OBJETO Piestação de serviço profissional na área de psícoiogiã/assistência saiai/
coordenaÂâo, visando a execuAâo do Projeto Tempo de RecomeÁare Fortalecer VíncJos
Inirafamlliares. desenvolvido pela Secretaria de Assisti ncia Social deste Município de
Planalto
DATA DA ABERTURA 27 de marAi de 2013 fi às 14 00 horas.
Maiores informa/^ es junto ao Departamento de ucitaÃ es em norárto de expediente.
M/ARLON FERNANDO KUHN
Profeito Municipal

AVISO DELICilAÇÃO

■PREGâO PRESENCIAL-N® 008/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que ccm base na Lei Federai
de n® 10 520 de i7 0ejuirioaê 2002, Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 2^06/2007
e suas atteraÃ es subsidiatamente à Lei Federal n® 8 686/93. suas atteraA es. LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legisiaÃ es aplicáveis, em sua sede sito
a PraÃa São Francisco de Assis 1583. faiá realizar UcitaÃâo na Modalidade PREGâO
PRESENCIAL scü n® 008.'20i3. corrfonrie descnto abaixo
OBJETO PresiaMo de serviÃo de aulas de karate. estilo goju-ryu. destinada a alunos
com idades de 06 à 17 anos. objetivando a execuAâo do Projeto Tempo de Reccme^r
c Fort^ôcer vínculos intrafomiiiares. desenvolvido pela Secretaria de /Assisti ncia Social
deste Município de Planalto
DATA DA/^ERTURA 27 de mar/ki de 2013 i1 às 09.00 horas
Maiores iníoimaA es junto ao Depaiamento de LicitaÃ es em horáno de expiediente
MARLON FERNANDO KUHN
Piefeito Municipal

l)IV4^A1S
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qaiperadalDdcqucn/rt nesada(aéde21 (vinceinl paaaAâserttIçaGecd
Bliaentrtiia a ser reetiáda nas dspenúinaas da Coop^a-^ PR 192 iieco de
3X5CIIaAnpAe nesacúadedeArtiEfe roda2Sderran;ode2013 ãs07,00
hoaserr jinerraccxvocacáú, ccma ixesru de 20 (tbsIeeTsjda njism de
ssxiados, t«n segixicla cwoca^ ãsCSwhBas comarrelade nasimdos
asasauus uu árda em (crasta e itlers armar^. às G9 CO ticras com a
ci'e«j'«yi de ro mrm>. 1CI(dez) assccad» para detbeaem zCre a se^jcle

CHB4Q0DA
1 - F^vitb Psailàna,
2 - Desrentramerto da Uidade de Bom Jesiscb BJ
2-AKUtosC)Efas
írtpen: 150; rmrçode 2013

Leyiatdo Sganzeda
neadste

tdeivBíesi

CXKfWWA#fA«€^leEDCEFRXUTCFBCEV1^*^0-CCCFE1
OPJ 00182492000168

aTrAi.CECofvCCíO^> A^^LSA a?n.C^I«flA

OftesidertedaCoaceralive AnpeerEedcsRccUaesdeVIíiio- Coopea • no
usodasaifitif4(lcs<a,elhecortefeoEjt«Jo Socai, cmccjiossertxjesassxiadas
OíonmropaaíModsqunm reSadaaed521 ^eeuríparaaAaserrttea
Gsa CMxna ssericatocã riKdveni&iciasda SEdeOiODaccrarva FR 192
-Tre«dearcsscè/VTperE.ncs>3od3le,roda2BdsrrB^dc20l3 toqa-laia.
àsUOO hvas emnvrora corvcocAo coma cresar^de 23 (dr<s0i;os)Oo
ruTuo de arrocadrar ensegucia ccn/xaçãoãs 1230 mas amarmadeiTBS
lindos aiEooacHs njarda, emierceraeúttjrrecanaocaQâo. às13 30hci3s com
apresKiiaoe ro rinmi. tOdlea)assodacts para dejibetaremstoe a segjnte

CFC&ItXm
I. Ualiii dsoíssào e aprovação da r)e!atcnc da Qraaia. ittererte è (redaçào

Or cotas cb (serdao secai eroeirad] em 31 dedeantro de 2012 mdunOo
a. Balav
h) DyitrdiaivcdeScüasefttfâs
c) P^rts do Qnsetr. Fiaal
2 - C^irodassDOasOoctemoo
3 - Beiçao e pcs® dos rrentfosdo CJxBBíw fiscí,
4 AsótasGerais
Arrpére lôderraçode 2013

teoiaido Sgansrla
Pissdiete

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
Ifl tf CB4Í2013

SMAA .Qrcedeteposçãosalan^acesiKizesFõaiCosnínapasedá
cum proAlÉrrias

A Ornara Minopaf de Vweadnms, apmvou ft eu, MAlMQO BAU, FWeflo
lAitopa dsSatodoLcrtni Eâado d: ParaiVi rousioesiBsantuçSeslegase
nos tenros da Lei Qcâtca lAmcei, sraoro a scajite le

LE
Art 1° Hcacrccd(l]iepcsçã3âêíidempertertLeldeB,001E(a4Dparcerto),

âsSsvKttesFítiicssMi/ctBsdeSenodoLatra Estado do F^raA rdeme
xuskm; de inrça cb20l2 a iMrerd de 2013,

nt^rafo PnrreiTo A reposçSo slaui detirida no Capul deüe ariigi SBà
eaertks a loteus iranos e perisiifelas do Morogo

BtSgiA SeguYb, Btâo exdUctos lepcscâo os AgatK Fíditcos Cagos
emQxnsic e^sradaes BetvosenqiBjradosrD Qlàno rrirvni ossenádcies
q e com a «tração da penzituà de axnb como capu desae am^ leriam ns
vacnenosa-irTe (t> slino nf nrro. icamreaiv^cQsemoatomiúaúicomaraPela
vgerte ro de laneto deâe aro

Ar ^ -FbycaxixasdspQSÇôesemccrtraRo.esBLaeftraaemvgarfBdaca
oe siB pudicaçao sjtirea susetceosapatr dascSas tasesoBàaaa La
IVriapà Cf C6&Z333 de 25'Ca20D3, e a La rf 1032000 de 27iCe20Ce.

éifioo da Pitíoifí lAnccd de SaRo da Lorva do em 13 de
nerçodeaia

Pvto/témtio
tirfiam

- -if

BC0«C*f1o

Dffoiof <i» bÔMBÍtimÉi^' —

CC^t •

01^war*/^ U.nwáftoil
oJw.die«CC-9
01rWcfvfwU Publico604

91
n

CMt dc Oiviito
A«««ciOf do lf»p(«riM
Pnrarrar^t

CÇ4
ec4

01ec-T
07IneoflW"** ■094
iéPnrwwAteis IV

Ifl ffQ2&a?13
SLMiA -AaEiaAnaol.i&LaMurKipd rf OKyssiSedàçuDasprcMdãnaas
ACasKsMulcMdeVaadixesaoiwoueeu.rAaiAijCXJBiU.F^EleioMjiapd

deSERodoLoniBEslabda^Rnà roíBcdesjae arítuçiles legaiseroslenros
da La Ogàtca Moiop^. axacro s seguras lei

LB
Ait 1°-Ficadta8dooAre«>l da LeíMuridpit rf 01132013.owcessaaler a

se^ate iMaçâo
APEOK

o>a33SD£FT<vit.e4rosãcais^

A/l 2° -Ficamdcdaadase4irasasi9(dS3rcMe)vagasdDcagaemcorn:^
- CC4 Octe de Oaão,

An, 3" ' Esa La atrarà emvigar nadaa de &e piCicação. reiogadasas
dsposçdes emcorti^

EdRaoda lAirfsBxa lAncp^ deSatodoLntia em14derT8ri;üde2013

//yif '
,y,

CeO^BOtf 0013013
SAIULA Narraa Mentrts do Qaseíta de MInenlação fecola. criado pelo

Deoeio t.t^ipel rf )0Q2OCD. e ái ooras [nudâioas
EuMFLIROOBUJ.RAitolAnapadiSaBodoLortra, EsBdodo Fàmà. ro

iBo^aUiCuçSesoceíiesãoccrttnteemLei emeaieoalnoCaptiiol.AR 3f.
da La MiAc^al rf1102504.

DECRETA
An 1>- FicTTincrTBaitosapartrdspiesettedilàffinerrerosdoQrsattiae

Ainveçào Escalai - 0>£ com nvdaD de 2013 a 2017, foiTTBdo (elos seguites
rtBTbios

«iBMiiuwlteqecBwl

-iiKTBf—TisjssRssíFaaa—

ei.eiCKi£ I eiuvAM i>iiiÁN'iúa>{SH'
•nmuiiiuMiMEmaaD

ITdfrisoürí" ÃsirtMi»!)

"dKWÍMBiêWU

crru-eciéri iMi

m»TT53FBrSmmB5

Wrkuuduunuraukii

■nÉaaiuMiaGeMmMueel

iaQÍ3cÁ>7ãláóú

'9õl\srtETdiãêi&>'õtõ~ÍMsi^

nnmFWT

HIFItliAUT

TasTrenmsar

cmrutanBa"

cTrH-osen <:»•«

■sxwrxia^iitfr

muuA T17UM tatfcac* Moscon

TERBBnsBHraiBnRüeBsreBíBsniw

f mcaiu/o-n

»fíF<EEê6ei*S"

cc« BGGenGGDxa

WUaA

su^lins*

TFÚájÜ»'

"Eixsür

TaiH7FB55ünraST5~

võ«« iãwtúriámraúr

vmiasB'còsfte À

Üm33õ<íSSnS~

isriiTA

'iiaoui'

"srrmmanr

CPfífmTrStãm

eér'tr'Hs4eiace'4B

<7*>rcd<iM«eo

Ait 2°-!^«ogada5 3Sit«iasg5esemcoiti^, eme«ieoa<aOei»iarf330'
20CS, eseEecreio entrará anvi^ cBt^ de aa (LtácaçOo,

EdioodaBefetiialAnácaldeSalioddLoniaeasdocbF^cnã, iSdcrretçs
de 2013 .

CBieTDtf cesíoii
Símia Alletsvftr deCaegm Bxndmcadecrcvare do (FT4L)i ABaavitcr de

C^egoia EccrúncadasAçãoda LDOe abre Oedeo aplenmar de Ferie liue por
atiacão fc crçarreno Cera do iituta'(K> ro vacr ide RS 00 OiX) 00 e dã olras
proÁxncias

Eu Fãajluo Baú ndenotlusopa deSenodo Lcrtra,CstadodQ Paaanoieo
asaifeuçaes legas acadyrene augyiaai peiosAR 25carágraoíncDeArL47
ta La n» 442012 e M 4»ttaL£! 109^12 de 07demientro de 2012

DECRETA
Art, lAFica alterada vacr de Caegvia Econdmca de RugrarB da Le if 1301

21X0 do PRA (F%rc Fluna^) do pãiccla 23102013 ccilang segje
Pigaa íBiÒtegcna EaxcÁcsão Vdx RS
030I.04122 SentçosAdmriaiavos
Odl SevtçosAánnsntvoseRai
0011-319011-0063 VerorTECtQsei.erta(p>5FKasPOyii-2DCOO.DO
0011-335141-0585 CDrtnbugSes -40.000,00
0011-339Q3&0069 Sereços£ Ccrsltcna -200)0.00
0011-44,90,52-0240 BMiarerto cMaeia F^mvme 8OQ0O.0O
An. 7-Fica aBerada vaiar de Caegra Ecsninlca cb Ação da ia rf (M42012 da

LDO(Lfi de Cfeartgs Oçartetiaij di aienigo 2013 ccrtcnre segie
F^dgraráiCaiegxiá Especncaçáo Vakr RS
0301-04122 Seráços Admnaiavos
2012 SaviçosAflTtnartlriOseFlan
31.9011-00B3 VauiiHÉs e vTtagais F^ios PQvl -2O,OGO,0C
33 5141-0066 Corinbjições -40,OCO,00
3390 35-0009 Serr^deCcnsLÜcra -ZOOOOCO
443052-0240 Ei^parreno e LMau» RsTiagte 80000.00
An 74^ica abeno ic Oçarmo Goa da MuricW de Sdo áo Lcrtia, Edadc do

Paraià umoedioSitlcrímano vaKrdc RS 00,00000 (CDerta mi reaisX na
SMLRte delata orçarerténa

Piogrjrtfiaegjla E^eaücaçSo Valer PS
0301-34122 Serviços AcdnrlacaKrDs
2 012 âivçcsAcánnarancs e Flan
4480,820240 Ec^Joaretoe lAena F^iraiene 90000,00
Ait 4°-PaBBcobeiUiaii)pie9rteO-ãdlD0^errcrtareeráililiadoAniaç8Q

de iHcirsQs cb Oçarerto and asam eyaAadi
F^oçrarrBOle^a Espedxaçfa Vaor FB
0301-04122 Serviços AdTiiiaiawDS
2.012 SaviçosActnnaàabiQseFlin
aiSOU-CO^ VatanerlasevataoaisFüaBPOMl-20,OCCCD
33 51 41-0065 Confibuiçass -40,000,00
3390 35-0069 ServçosdeOnsiAcna ■2DOCO,00
Al ff-EaeOeQ-eKieniaráaniGgQr, nadaade aapitiEaçSa leicgacbsas

dmaçOes em ctruáno
^loG da Fãeléua Minopa de Sau dd Lcrtra, Biado <b FSraná. sn 14 de

Maço de 2013 . .

PCRIAfW r4»CS2«)13
Ces^ CímtóD F^TTmatedeijaiaçâú, para pmteda-aabeitraejjgarertD

de processos boiaóríos tue valiam ser raoiados por eaa F^eieairs Miriopal
MAJROOBUj.FterertoMincipcIdeSclIodaUma ^aib do PaarA ro u»

cbs anbi^ies legais coradaartb o dscoSo no Art, 51 <b La Federá 8E66r&3.
áidizacb pela Le 968394 lesclve

CCNSmUR
OorrisEao ftjiiBierttde Liolaçàa paratarertelas asrreddasreeesáiasao

prpcesariEna e .slganerto te LicdaçOes que vvitan a ser eewitate pelo

Muidpó dJ3teoeiieclooãe20l3 assmcorrpaaa

Pieudente: SEDEMIR RHQDEtI

SeereUrtO PATRÍCIA AtARCA TOSCAM

Membro

Meiráro

JOCLCIO DALLAVALlE

"aFOFíSO CARLOS
■2AKALIJKA

RO,7,137 71M-SSP/Ht

RG*7'Ka63S7"rsSPÍFR"

RO 4 oeo TH» 8SP;PF(

RO 3C«W9-9-5S«PR

RO Ve Í4J83".3- sãvpR SupWFte QVANILOOCaSTEUJ

A Comsào PcrrrBurle supra citaib deverá «aesatar atas ororeiaiaadar
ttosacsdetertiiaeniçBTertodospourausinrairas rostsncec&LBPecVra
9686103 aualiada p4a La 8 88301 e áteraçíes

ãlficio da FAitlerura Mmcpei de Saio do Lorrra. Estada do ^raná. em 13 de
niag)de2013

/

R3TB«AtJ»03J2O13
□eqgna RegoOro e a Qmssão d; Apac paa a iaáiza;ão de bqiaçEes na

rttdakfede de piegáa piarrcwte pelo )4u»cipio de Sate do Lxnba, Eúdo do
F^araiú pira o amoo de 2)13

MNJnOOBAÚ, PteTeto Minopei de Sdto da Lortra, Blado do Panná, ro uso
dss airbudes less,

ííSaVE
M l°-Rcanc(Te9doo semor SedenrRhodea ponalcrdoFOrf 7.137,710!

SS=í^e (to CIT rf 016.701 03051 para ser o FAeoocucr e os arbcres Joelcla
caiavoie, portadcrOoFÍ3n«4OSOS3-3CT*H3e(toaTn»4835eü4705£.
Afcrao Cados Roto Zadiia, poitad* (to RO ff73 o» SBS-g sg=)FR e cto CPF
n«3 731,70058, Qvsnfl<» àaelli. FÍ3 rf 6614.2833 55»,^ u da OT rf
023014 9SS-70e a oaitiora ^Inòa LtocaTosc^, poladcra dc RG rf? 960630-
7 sütt+LedoCFTrf OJ3627330ÍC Cdiro (Odiiseâo (to paa 4'estação
deliciB;OesnaM(xlEl<teedenegãQ, [XTTDacSaspeíoLAnopnito^acbLtrúa.
Estada do F^nrâ poe o Bmclco de 2013

Aa 7 - ca eaultos soáo graúcs e ccnsdeados rete-^es ao F.Lrtdpio
An 7- EAa Ftrtanastmamtgor nadgtadeajiqbmçilo. revcgadasaa

dscosçtes em ccrtráno emespeoa a Ftmia rf CE3V2ni3 (to 11 dej.mro de
2013

EMdo da F^^etud lAncoa de SÉrtoito Lcrtra, Estado do Rtvto, <m 13 de
rrBÇDde2D13

-*■ S^il ■

FCRn«AfP®i2013
9JMULA - Concede fénas regifaies a» servidores nurec pas abano

esBafIcadce edá utbsspiaiadènoas
UAUROOaWJ FVdeito Mjnicpa de ^o do Lortra, &tacto do Peraná, ro uso

te arbuçües (ue llie sâo cerlendas em Lei
RESOLVE

Art 1'-ConcederíánBsregilBresaosserviidMesnuwpas aOava eiRtoCAcadas

ItteHwgneunHn/ iMuJ.ti
""

RHCUl

JFSJI VOVII* ll/>i'l|
irxjn.! I»» iir«c»iciiin ji,: i rn :;aniiii/a«ii

AA 2° - HMgada eb dsposçSes crncdUáro, esD poiarti ertroa amiÁgEr te
(Sá ds sua ptiácaçáo comáeitDietnaárvo a 13 denarçoce 20'3

E(ifdo da Fftetifa hlinctid de SeltodoLortra em'4 (torr^çodeJOt)

'/ ' ,

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISOEEUaTACÃO

■pPS5ÁOFW5BJaAl.- tf 0062013
OMLNOF10 CE FLAtlA.TCi fa/sxer (KiS i.toessate que combesena La

Federá de rf 10520 cto i7de|ulftadc20S. CtoteoFAunapa de rf 27772007 de
2670620)7 e áierapes rtbisdsianmie á Le Feder» rf 910693 sas
átaagies. lC123'3IEde ítdedesntíodaZQXederTBSiigstoçtestpbc^asL
em aa sóde sto a f^açaSâo Frarasco de Asas ió03, tara rediar bctaçái nt
Moaal(C!adíFTTsA)F>E^NClALsp6rf X62G13 coffan-eilsaKusaaM

CB£ro Coraação dc crrptE® e^woaliiacto r.srdo 3 ptcsajâ) ite servçDS
(to agassena itotca pera 3 vabLsçáo e captando dc F^anasFederasa rindc
Fedido eu per rreto de!<naroairErt(is s Gestão (to CoiiánKBito acjnnGtraçãc
trutcgá com os dvBscs mnsténcs xcraa-ase itogte do Sovemc F«tord
onerei^. ccrtesenoaBaampBrtintrer(toPtax>deAçõesA(tctete-FiA,Rd:
FtJCEe siviçosdeAertaçãodeCncGnossaerTiisesieuFccs

CHTADAAÉERnjRA 25derraçode2013-3514<0rtcras
MairesIrfcrrTBÇdesjurto ao DesaTarrAs de Lcilaçâes emhoráio (k

expederte
MAfiLCN FEFÍWXD141f4

Fteleito Umspa

AMHOCEUaVÇÃO
MLtiaAOCEF4.H4\.TOFR

FTO3aOFFKSOALtf007.-2013
OMLNOF10C£F>LAtALTGFRf(csaCeraDsina«s3dcrs(itocomba9enala

Federá de rf 10S20 (to 17 de uiho de 2002 Uorao FAuKmá de rf 377?i20l)7 dE
26(062007, eatoadaiarmteá Lei Fetora rf 366601 LC 12320)6de 14 dt
de2entra(to2!)06 e dsrms le^áaçOes «licà/aseniaB sodesilo a F3^ S(
FratiscadeAss 1583. FAanaltoFI laré ttalua Lclagão (ij Ltodátfiide
PR^BJOAL scb rf COTiSOIÓ cntcriTe descn» aCoxc.

CEJETO Aqi^So de plaiadeirB tração anrrs e segadcira, destiBdas a
Seoetaiade AMsiuadesie làmcpiodè Ftanito

DATA DAAEEFJURA 26 de nwço de 20n - ás :XO) horas
MacrestrtomnçSesiuAo an Depanarreno dc ücita;ôís emhorám de

Ckpíhiente
líAFiai FERWCOFIA+I

F^áeto Umapa

AMSOCEUQltóO
•rFeQãOF>fiE5e*JAL'!f CCe'2013

OMLUQHOCCIRANALTtA faz saber ms lAercseartos que com Dase na La
F^ertoAlderf lO.STCde 17dejiÁKidB2ÍX2 Ceada Minapá(torf7727Ce07 de
xSOSiTOO? e sjas álerai^ ajbsdaarrenie ã Lil Fotoia rf 0 68693 sjas
álera^ LC123'20Q6de 14itodcsrTtru<to2CCeederrttsCgsto;5es^ic^
emaa sede atoa FVacaSão Frarasco de Asss 1593 ^<ri reaisr Ljcbaçãr
MorMrtodeF^FeiMSFRESMCyilscbrf CCB2C13 cotcnrectoanoateee

OBJETO F^eAação de seraçn de sias de karae ealo gc|ixau JeMiAlJ a
anos am «4»rto< d> OS á 17 anos Kreniando a «afução eto Flqao Tierrpc de
Reccneçar e Fortáecei Vinoics Irtráambaas, desenn^vxto pea Secráana de
AíBSiáRia So6a dc9e Minopio de Piaaáo

□ATADAAEBTa«A 27 de ntfço de 2013 - É 0800 hcrss
Maiores irforrreçães jurta aa Deoanarrerto de ücioçOes em ticrftv de

expedertt
MJ«.aiFER4A7£XlW>H

F3iAeno Lli/iadá

AMSOEEuatAÇÂO
TF^àaOPHESeiaAL-tf 000201?

(OMlflQF1(DC6FRvWJ«LTOaNDOCei.1LNaFiBi.CE3&LE€CeFlA(iALTD'5E
Sêter aosirtereaados q* ccm base na Lei Feitorá Ce rf IO 520 (B17 deji/tc de
20(C: Decreto Miricpal de n» 2727/2007 de X. 0152007 e sifls áieiaçfAS
silailanafTcleáta Federá rf SffiSS) tuEaieraçâes, LCi23<n£de 14 de
dcnrrbro de20C8ed!rTBslensiacBesapbcwas ensA SBto ^ aFVu São
FnndscodeAss 1593,faráia^rLciia^TiaMcdciiteeFRECAOFnESS4CAL
SCbrf 0002013 ccrf(TTTB (tosoAd ^aavc

CSJETCr Ftesaçâade seraçoacfeáana rai áea de SQdiici^asaiiãna eocaV
ccxntonaçáo, úsanto s ereciiçâo do Prcjeto Tarrpo de Reccrreça- e Fortalecer
'/InnJoe liti^aiViares deservdvda paa Secietana deAsssênda Sbciá desie
Mindpio de F^SMtto.

DATO DAABERTURA 27 de narço (to 2013 - às 14 CO hcKas
UacresiíforTTBçSesjurto ao Deoartarreita de UcnaçSes emhoráno dt

eipedente
MARLOJFEFWAFEOhljWl

R^lo LLjtapial

4 de 715/03/2013 09:34
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município de planalto
CNPJN"" 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

RAZÀO SO^y^f: SILMARA CABRAL DE MELO
CNPJ N°.; 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA.

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013,
anexos 1,11,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, Projeto Tempo de Recomeçar e

Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, referente contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviço profissional na área de

psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto

Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela

Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.

Planalto/PR, 15 de Março de 2013.

NOME: SILMARA CABRAL DE MELO

RO N": 9.580.580

ASSINATURA:

n5.050.688/0001-9Íll
Sllmara Cabral de Meio

Rua Rodolfo UIrich, 2321
Bairro EsperançaJ^575Qj^00 - PIANALTO ,
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município de planalto

CNPJN'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJN^: 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA.

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Credenciamos a Sr.a SILMARA CABRAL DE MELO,

portadora da cédula de identidade sob n°. 9.580.580-9 e CPF sob n°.

009.734.719-13,A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, instaurado pelo Município de

Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para

representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas,

interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem

necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 271 de Março de 2013.

iLjgvn f- tR Wo
OME: SILÍI4ARA CABRAL IDE MELO

R: 9.580.580-9 CPF: 009.734.719-13

CARGO: EMPRESÁRIA n 5.050.688/0001-91^

Silmara Cabral da Melo

u

Rua Rodolfo Ulrich, 2321

Bairro Esperança

85750-000 - PLANALTO - PR f



município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-ntail: plaiialto@rIine.coifi.br
Foíie: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL; SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJ N°.: 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O representante legal da empresa SILMARA CABRAL DE

MELO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital

de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 27 de Março de 2013

hunm f. ãe hin
NOME: SILMARA CABRAL DE MELO

R: 9.580.580-9 CPF: 009.734.719-13

CARGO:EMPRESÁRIA n|5_050.688/0001-9Í^

u

Sitmara Cabral de Melo

Rua Rodolfo Ulrich, 2321
Bairro Esperança

85750-000 - PLANALTO ^



H

município de pLanalto
CJVP/N^ 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@r1ine.coni.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJN^: 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

o representante legal da empresa SILMARA CABRAL DE

MELO, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos)

sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 27 de Março de 2013.

éuüm
NOME: SILMA^ CABRAL DE MELO

1: 9.580.580-9 CPF: 009.734.719-13

CARGO: EMPRESÁRIA
n15.050.688/0001-91'

Silmara Cabral de Melo

Rua Rodolfo Ulrich, 2321
Bairro Esperemça

LJ5760-000 - PLANALTO
PR .1





( fMunicípio de Planalto

Pregão Presencial 9/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Página 1

CNPJ: 15.050.688/0001-91 Fornecedor: SILMARA CABRAL DE MaO

Bidereço : RUA RODOLFO ÜLR1CH2321 - ESPERANÇA - PU\NALTO/PR- CEP 85750-000

Inscrição Estadual: Contador:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: SILMARA CABRAL DEMaO CPF: 009.734.719-13

Bidereço represenUnte: RUA RODOLFO ULRICH 2321 - ESPERANÇA - PLANALTO/PR- CEP85750-000

E-mail representante:

Banco: Agência;

Lote: 001 Lote 001

N^ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid.

RG: 95805809

Conta:

Preço Máximo Marca

Telefone representante:46-3555-2286

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

40.800.00

21.500.00

62.300.00

62.300,00

001 Profissional assistente social, visando a execução

dos serviços sociais e coordenação do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vinculos

Intrafamiliares, com carga horária de 08 (oito) horas diárias num total de 40 (quarenta) horas

semanais, conforme programação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

002 Profissional psicólogo (a), visando a execução dos serviços com carga

horária de 05 (cinco) horas diárias num total de 25 (vinte e cinco) horas semanais, conforme

programação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Validade da proposta; 60 dias

FVazo de entrega: 10 meses

1.800.00 H

1.000.00 H

25.50

21.50

25.50

21,50

PREÇO TOT«. DO LOTE

TOTAL DA PROPOSTA:

J
Hhúm
5ILMARA CA^R^ DE MaO
CNPJ: 15.05a§88/0001-91

n 5.050.688/0001-91^

Siimara Cabral da Melo

Rua Rodolfo UIrich. 2321

Bairro Esperança
1^5750-000 - PLAf>lALTO - PR |

esProcwsta - Versão 1.1.21 27AX3/201310:24'35



Município de Planalto -2013
Relatório de Lances por Lote

Pregão 9/2013

Página 1

Obteto; Restde serv. profissicnal na área de psícdog ia^assistÊnda soctalAxnrdenaçáo

Lote: 1

Pcrnecedcr 4893

Rodada

Lance Inicial

1

91MARA C/^AL DE MB.O

Valor

62300,00

ei.oooico

Vencedor

LUIZ CARLOS 60NI

FYegoeiro

SILMARA CABRAL^ MaO
SLMARA CA&RAC Oe MaO

Emitido por ALEX SCHERER, na \ersâo; 5101 X 27/03/201314:39:01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460,526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones; (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2013

DATA: 27/03/2013

EMPRESA: SILMARA CABRAL DE MELO,

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 26/08/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 13/04/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 12/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais — Validade até 14/07/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 25/05/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 11/09/2013;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;

J



Consulta à Certidão Negativa de Débito SBO& Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES

prevídenciArias e As de terceiros

N° 000182013-14021688
Nome: SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJ: 15.050.688/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não
constam pendências em seu nome relativas a contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições
previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos
administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei
n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbaçâo de obra de construção civil no Registro de imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou
de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a
qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço <http://www.receita,fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01,
de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 27/02/2013.

Válida até 26/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.datapi-ev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 19/03/2013
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VOITAR

w

CAÊXA
CAIX.-. iCiAI-JôM.CA FEliERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: i5050688/000i-9i
Razão Social:siLMARA cabral de melo

Endereço: RUa rodolfo ulrich 2321 / esperança / planalto / pr /
85750-000

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: 15/03/2013 a 13/04/2013

Certificação Número: 2013031510260106797977

Informação obtida em 16/03/2013, às 09:50:22.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp7VARPes... 16/03/201
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SILMARA CABRAL DE MELO
CNPJ: 15.050.688/0001-91

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
nâo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida ás 09:53:50 do dia 16/03/2013 <hora e data de Brasíiia>
Válida até 12/09/2013.

Código de controle da certidão: 97D3.71D9.6375.7826

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

htlp://www.receita.razeiida.gov.br/apIicacoes/ATSPO/certidao/CndconjunlaInter/Emit... ló/03/2üI3



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Página 1 de 1

PARANÁ
Cicvíiif,!,"' wTj i^TAr.o

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°10191985-44

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 15.050.688/0001-91

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

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 requerente, nesta data.

Finalidade; Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fa2enda.pr.q0v.br

Esta Certidão tem validade até 14/07/2013 - Fornecimento Gratuito

I  Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10191985-44

Emitida Eletronicamente via Internet
16/03/2013-09:52:36

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.annternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=í&eCNPJ=l... 16/03/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N° 6408 / 2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 25/05/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planallo, 26 de Março dc 2013

REQUERENTE: A MESMA
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTM4JPUFFH5JXX28QRUP

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: SILMARA CABRAL DE MELO

INSCRIÇÃO EMPRESA

10766

CNPJ/CPF

15.050.688/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

1280

ENDEREÇO

RUA RODOLFO ULRICH, 2321, - ESPERANÇA

CNAE/ATIVIDADES

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Prefeitura t\Aunicipal

planalto - paranA^

1
KmilkJo piir: IVO IVUKilO

IVO B
Auxiliar
Deaeto

26/03/2013 13:50
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILMARA CABRAL DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.050.688/0001-91

Certidão n° : 25713167/2013

Expedição: 16/03/2013, às 09:53:05

Validade: 11/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que silmara Cabral de melo (matriz e filiais), inscrito (a)
no CNPJ sob o n° 15.050.688/0001-91, NÃO consta do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida cora 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 â 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 é su^astoes: cndc :Lbt\jus.br



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO OO REGISTRO OE EMPRESA - NIRE DA SEDE NIRE DA FILIAL (preencuer somenie se alo relerenle a lilial)

NOME DO EMPRESÁRIO (complelo sem aorevialuras)

SILMARA CABRAL DE MELO

NACIONALIDADE

Brasileira

ESTADO CIVIL

Solteiro(a)

mDf|3
REGIME OE BENS (M casado)

FILHO DE (pai)

Alfredo Cabral de Melo

(rnâe)

Maria lida Soares de Melo

NASCIDO EM (dala de nascimenie) IDENTIDADE número Ôrgáo emissor UF CPF (número)

06-06-1986 9.580.580-9 SSP PR 009.734.719-13

EMANCIPADO POR (loima de e<nantíp3CÍo - somenie no caso de menor)

•11

DOMICILIADO NA {LOGRADOURO - roa. av. eic.)

Rua Rodolfo Ulrich

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO

Bairro Esperança 85750-000

MUNICÍPIO

Planalto

CÓDIGO 00 ATO

080

DESCRIÇÃO DO ATO

Inscrição

CÓDIGO DO EVENTO

080

DESCRIÇÃO OO EVENTO

Inscrição
CÓDIGO 00 EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDK» DO EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do paraná:

NOME EMPRESARIAL

SILMARA CABRAL DE MELO

LOGRADOURO (njd. av. elc.)

Rua Rodolfo Ulrich

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO

Bairro Esperança
municIpio

Planalto

UF país

1  PR BRASIL

85750-000

2321

V';

ri

CORREIO ELETRÔNICO

VALOK DO CAPITAL - R$

20.000,00

V/lOR OO CAPITAL (por exienso)

Vinte mil reais/

luCODlGO DK ATIVIDADE

ECONÔMICA

(CNAE Rscal)
Altvidade principal

Allvídsdes secundárias

'■ii;

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Promover e ministrar treinamentos, Assessoria e Consultoria em recursos
humanos, palestras, eleboração de projetos na área de educação e
assistência social.

DATA DE INitlOD/fe^TtViPAOES

15-02-2012

NUMERO OE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU OE FlUAL DE OUTRA
NIRE anterior

1*1 TU/í-;..;

ASSINATU^ DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou peloíBpresenlBnte/asSlslenle/flerenle)ente/flerenle)

S SIN/C URA DO EMPHESÃRDATr< DA ASSINATURA

02-02-2012

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNÍA

DEFERIDOPUBLIQU^E.^R
Íira

A

.cu niipL
LmTnxa / C. Vho L

oè,Oói'i\)ld.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
L  AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA

dl CERTIF1COOREGISTROEM>-Q8/02/2012
ai SOB NIJMERO; 41107183^§g( i Protocolo: 12/006704-8. QBW/02/2012

CÍIBIWL dB 'iíelq'1 / SEBASTIAO MOTTA
SECRETARIO GERAL



7S6SEtX)

A8ELIA DtSi
452.949.099-8.52Í-5

IBARÜE
r^

.144-7 CPF 041

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com o original.
O referido é verdade e deu fé.

□ DíCHíOi CmariíQtfUnakíí• Tíiè. Dcsijntufa
1 Vj Idihí - Era. SiésriMa



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai - Impressão Página 1 de 1

ReceKa Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.050.688/0001-91

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/02/2012

NOME EMPRESARIAL

SILMARA CABRAL DE MELO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CODlGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

R RODOLFO ULRICH
NUMERO

2321
COMPLEMENTO

CEP

85.750-000
BAIRRO/DISTRITO

ESPERANÇA
MUNICÍPIO

PLANALTO
UF

PR

SITÜAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/02/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITÜAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 16/03/2013 ãs 09:54:30 (data e hora de Brasília).

Lyoltar I
Pâqina; 1/1

' Copyright Receita Federal do Brasil -16/03/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/ImprimePagina.asp 16/03/2013



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-niail: plaHalto@rline.coni.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJN°.: 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 009/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 27 de Março de 2013.

mnúMjg C Aa> \ií\â£^
NOMiySILMARA^çlABRAL DE MELO
R: 9.580.580-9 CPF: 009.734.719-13

CARGO:EMPRKsÀRirI5.050.688/0001-9Í1

Silmara Cabral de Melo

Rua Rodolfo UIrich, 2321
Bairro Esperança \

I B5750-00Q - PtANAlTO - pR j



município de planalto

CNPJN"" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: plannlto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7"^ DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJ N°.: 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere á

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7" da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 27 de Março de 2013.

liiLÚkã f^-'(íchnÁl
: bilmaráx:abral de ]NO^: bilmaráí:abral de melo

75^050.688/0001-91
R: 9.580.580-9 CPF; 009.7^4r7_19-13
CARGO: EMPRESÁRIA

Siimara Cabral de Melo

Rua Rodolfo UIrich, 2321

Bairro Esparança
[Jp750-000 - PLANAUP ^ PR ̂



município de planalto

CNPJN'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-81001 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL: SILMARA CABRAL DE MELO

CNPJ N^: 15.050.688/0001-91

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, BAIRRO ESPERANÇA

FONE: (46) 3555-2286

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

os responsáveis referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação são:

NOME ESPECIALIDADE N° REGISTRO ASSINATURA

Silmara Cabral de

Melo

Serviço Social 7883

Liliane Letícia

Pavanelo Suzin

Psicologia 08/12149

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima
relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 27 de Março de 2013.

NOM£ 3 MELO

R: 9.580.580-9 CPF: 009.734.719-13

CARGO: EMPRESÁRIA j

muM

15.050.688/0001-91^
Silmara Cabra! de Melo

Rua Rodolfo UIrich, 2321
Bairro Esperança

I 85750-000 - PLANALTO - PR



i$i ^ i$i r "CARfÉrftA DE IDENTIDADE I !$i 1® l$í

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REOIQNAL DE SERVIÇO SOCIAL

CRESS ■''' • REGIÃO-ESTADO
_ _ _

r  VJA"' '^1 ' " RÊÕÍSTROV l i ÒÃTÀ üÁlNSCWiçfôi
i  1" |i 7803 | ! 04/03/20111

.NOME
SILMARA CABRAL DE MELO

;õ""Snfõ3Õ^ábraí det^o e- {v&ra ítclã Soares "de Méícr

nacjphaudamIASILEIRA i ! ''^^'^TOeRATO SALZANO/B»

n>o sanqüIneoNASCIOO(A)
06/06/1986

ASSISTENTE SOcrAL
TtTULO PROFISSIOSAL

DO CRESS
BEn

VAUOA EM todo TERtUTÒRtO MACIOMAL

O OJ iS-

S-: o-í:
D S
<c aes

ôc< «lá üQO-oc/ COjrvraviON vu|a;pr

H)»

ES.1

C:-

If ̂
TABELxêá

lu

CARTEIRA OC iOENTIDAOE

Nüaçao u VDE do:

.  «ocantins

TlnjCoetÉrroitó

,, 9380.580-9/PR ; j
m

■'^3^71913.

Vaw como docutnontodo'
i - Wenftdotíe « ter-, fè púbHca
f (Wt 17 da Lei n'8:S62a^.-«;

6:206/75). ';..L

9 9 v^^eé TOPO lãugTáwo Lié-.mNAi
■o

77F*S

Portador do Título dc_

Local e datada expedição da carwra

04. J?OfODiplomado em

Secretáno

■  9.3g Assinatura do portadorRegistrado sob n

do Livro Of ?4' -í:;!í:; ; ■y.\irj >0)Avo Ttrri
Dí; áí.rèia - !>í>0-OCiSS
bp apíÃ«.iiO oííí
ON >.aLM2A."HHS

no taK :^lüXr>V iJ-:r?yiy- Polegar Direito jub

ou Processo n

Data do Registro no CRESS (£
€>4 i 03 / //

* Região

Esta CARTEIRA tem valor legal de "CARTEIRA DE
IDENTIDADE", terá fé pública, nos termos do art.
17, da Lei 8662 de 7/6/93. FatorSanguineo

Só tem valor com carimbo do CRESS.
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Ministério do Desenvoivimento, Indústria e Comércio Exterior

^  Secretaria do Desenvoivimento da Produção
Departamento Nacionai de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO OE EMPRESA - NIRE DA SEDE NIRE DA FlUAL (preencher somsníe se eio relerenie a nilai)

NOME DO EMPRESArio (completo sem abreviaturas)

SILMARA CABRAL DE MELO

NACIONALIDADE

Brasileira

ESTADO CIVIL

Solteiro(a)
vi

k-

mD

REQIME DE BENS (se casado)

FILHO DE (pai)

Alfredo Cabral de Melo

(mis)

Maria lida Soares de Melo

NASCIDO EM (data de nascimenio) IDENTIDADE número ôtgao emissor UF CPF (número)

06-06-1986 9.580.580-9 SSP PR 009.734.719-13

EMANCIPADO POR (lonna de paçáo - somenle no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua. av, elo.)

Rua Rodolfo Ulrich

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO

Bairro Esperança 85750-000

MUNICÍPIO

Planalto

CÓDIGO 00 ATO

080

DESCRIÇÃO DO ATO

Inscrição

CÓDIGO DO EVENTO

080

DESCRIÇAO DO EVENTO

Inscrição
CÓDIGO (X> EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do paraná;

NOME EMPRESARIAL

SILMARA CABRAL DE MELO

I'
Ití

' A*

.Af

■Ã

ri,

ií
' .ri

A

r"

LOGRADOURO (rua. av, elc.)

Rua Rodolfo Ulrich

NUMERO

2321
COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO

Bairro Esperança

■ ifr'

'ri
i-;.;

município

Planalto PR

PAlS

BRASIL

85750-000
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL|

VALO» DO CAPITAL - R$

20.000,00
COOIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)
AlivIdAde principal

AlNIdades secundárias

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

Vinte mil reais/
DESCRIÇÃO DO OBJETO

Promover e ministrar treinamentos, Assessoria e Consultoria em recursos
humanos, palestras, eleboraçâo de projetos na área de educação e
assistência social.

DATA DE INlÇIODfjS^T^^gj^DES

15-02-2012

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU OE FILIAL DE OUTRA
NIRE anieclor

ASS|HATU^ CA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (Ou pelo/epresenlante/assislente/gerenie) A

■stQ .Gpbkjp^ .Cí^ Imol/Fi
«—^SSIN/mjRADO EMPRESÁRIO> DA ASSINATURA N/^RADOEM

02-02-2012

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNÍA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQt^E.Ej%R

Í94-4 / PR

OS ,Or2,

/ C. c(e ÍT)o ik)

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFiCOO REGISTRO EM: 08/02/2012

; |l SOB NÚMERO: 41107183670
.Protocolo: 12/006704-8, DE 07/02/2012

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

ILHARA CABRAL DE ÍELO

—• • V— •• • ■ .v'v,
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SILMARA CABRAL DE MELO - ME, pessoa jurídica, de direito privado,

inscrita no CNPJ sob 15.050.688/0001-91, estabelecida na Rua Rodolfo UIrich, n52321,
bairro Esperança, município de Planalto, estado do Paraná, neste ato, sendo representado pela
administradora responsável a Sra. Silmara Cabra) de Melo, portador do RG sob ns 9.580.580-9
SSP/PR e CPF n9 009.734.719-13;

CONTRATADA: LILIANE LETÍCIA PAVANELO SUZIN, brasileira, psicóloga, portadora do CPF

n5 006.881.749-57 e RG sob nS 8.274.561-0 SSP/PR, residente e domiciliada na cidade de
Capanema, estado do Paraná;

As partes acima identificadas têm, entre si. lusto e acertado, o presente Contrato de

Prestação de Serviços, aue se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preços,

forma e termo de pagamento descrito no presente.

DO OBJETO DO CONTRATADO

Cláusula 1®. É objeto do presente contrato é a prestação do serviço psicológico (consultas,
acompanhamentos, etc.), pela CONTRATADA ao contratante, na quantia de 05(cinco) horas
diárias, totalizando 25(vinte e cinco) horas semanais.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 29. O CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações
necessárias a realização do serviço, bem como a parte física e estrutural, tais como: sala,
maquinário e toda a estrutura existente e necessária ao bom funcionamento prestado.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA 39. É dever de a CONTRATADA fornecer ao CONTRATANTE, relatórios periódicos da
quantidade de serviçoprestado, e da quantidade do material utilizado, bem como toda a
logística para um bom e funcional funcionamento do serviço contratado.

Cláusula 49. O CONTRATADO deverá fornecer nota fiscal de serviços, referente ao(s)
pagamento(s) efetuado(s) pela CONTRATANTE.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 59. O presente serviço será remunerado pelo valor mensal de R$ 2.000,00(dois mil
reais), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo ser pago em dinheiro ou
cheque ou ainda depósito bancário, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia
concordância de ambas as partes.
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f  .

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 6^. Poderá o presente Instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em

qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra

parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30(trinta) dias.

DO PRAZO

Cláusula 73. O presente contrato de prestação de serviços é por prazo determinado com início

no dia 1- de abril de 2013 até o dia 31 de janeiro de 2014, data em que o presente contrato

será rescindido ou caso ambas as partes concordarem o mesmo será renovado através de

outro instrumento contratual.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 83. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre

a as partes contratantes, excluindo o CONTRATANTE das obrigações previdenciárias e os
encargos sociais relativos a prestação de serviços ora contratado.

Cláusula 93. Salvo com expressa autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA

transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a

rescisão imediata.

DO FORO

Cláusula 103. Para redimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes

elegem o foro da comarca de Capanema, estado do Paraná.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual

teor, juntamente com 02(duas) testemunhas.

Planalto (PR), 20 de março de 2013.

siiv ARA CABRÔt DE MELO - ME

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1  j ' j '

nHhCn

.'ÍÃi-brjirx,
LIIIANE LETÍCIA PAVAhííLO SUZIN

CONTRATADA
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Município de Planalto -2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 9/2013

Página 1

Iton Produto/Serviço UN. Quantidade Status Marca Preço Unitário Preço Total Sei

Fornecedor 4893-3 SILMARACABRALDEMB.O

Lote 001-LCFte 001

001 6174 ProfTssianslessistertBsocíal.Msandoaeie

002 8175 Prcfissional psicãlogo(a), visandoaexecucã

UN

UN

CNPJ: 15.050.68810001-91 Telefone

1.600.00 Habilitado

1.000.CO Hatililado

StatuK Habilitado

25,00

21,00

61.000.00

61.000.00

40.000,00 •

21.0DO.OO *

VALOR TOTAL: 61.000,00

27/03^01314:3926Emiticto por: ALEX SCHERER. na versão: 5101 x
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Município de Planalto - 2013

Mapa da Licitação

Pregão 9/2013

(

Página 1

Data at>ertura: 27/03/2013 Data julgamento: 27/03/2013 Data homologação:

Produto UN. Quantidade

CNPJ: 15.05O68e/0CO1-&1

Preço Marca

LoteOOt • LoteOCH

001 Profissional assistente social, vs

002 Profissional psia!ilago(a}.\isando

TOTAL OERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

UN

UN

1.eco,00

1.000,00

25,00'

21.C0'

61.000,00

CNPJ: 15.05Q68a0001-d1 - SfLMARACABRALDEMELQ

FRU• Frustrado DES-Deserto EMP-Enpate EME-ErrpateME

Errtlldo pa: ALEXSCHERER, na>«rsâo: 5101 x 27/030)1314:3021



ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: MARISA
KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme Portaria n°
002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que
tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviço profissional na área de psicologia/assistência
social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer
Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste
Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 62.300,00
(sessenta e dois mil e trezentos reais). Abertos os trabalhos, foi credenciada a
representante da empresa: SILMARA CABRAL DE MELLO, SR^. SILMARA
CABRAL DE MELLO. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da
ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na
submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a
proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente
examinada, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de
execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em
seguida foi realizada a classificação da proposta, e subseqüentemente aberta a fase de
lance verbal, conforme devidamente demonstrado em documento em anexo, foi
considerada como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que

SILMARA CABRAL DE MELLO

Lote Item Produto Unid. Quant. Preço unit. Preço total

1 1 Profissional assistente social, visando a

execução dos serviços sociais e
coordenação do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos
Intrafamiliares, com carga horária de
08 (oito) horas diárias num total de 4C
(quarenta) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipai
de Assistência Social.

1600 H 25,00 40.000,00

1 2 Profissional psicólogo (a), visando a
execução dos serviços com carga

horária de 05 (cinco) horas diárias
num total de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, conforme programação da
Secretaria Municipal de Assistência
Social.

1000 H 21,00 21.000,00

TOTAL
y

61.000,00



Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado à empresa participante e
considerada vencedora: SILMARA CABRAL DE MELLO, em conformidade com o

constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o
envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem
sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital
deste procedimento licitatório e por conseqüência, a referida empresa foi considerada
HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de
prazo por parte da licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado,
ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório, em favor da empresa
SILMARA CABRAL DE MELLO, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N°
15.050.688/0001-91, situada na Rua Rodolfo Ulrich, n" 2321, Bairro Esperança,
Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada em 1" lugar para o
fornecimento do objeto em sua totalidade, pertinente a prestação de serviço
profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando a
execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares,
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto,
conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi
informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal para HOMOLCXjAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante.

o V
LUIZ CARLOS «ONI

Pregoeiroí
747.491.029-i

MAR UGER

embro

310.216.890-68

ROBERTO Al

GOERGl

Membro

040.368.469-22

5ILMARA CAB^L DE MELLO
Sílmara 6abral de Mello
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

OBJETO; Contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviço profissional na área de psicologia/assistência social/coordenação, visando a
execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares,
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto, a

SILMARA CABRAL DE MELO

Classificação Lote Item Nome do produto Valor do item

1 1 1 Profissional assistente social, visando a
execução dos serviços sociais e
coordenação do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos
Intrafamiliares, com carga horária de 08
(oito) horas diárias num total de 40
(quarenta) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

40.000,00

1 1 2 Profissional psicólogo (a), visando a
execução dos serviços com carga horária
de 05 (cinco) horas diárias num total de 25
(vinte e cinco) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

21.000,00

Planalto-Pr., 27 de março de 2013.

LUIZ CAR

Pregdeiro
747.491 029-20

MARIS^
MemI

310.216.890-68

ROBERTO AL
GOERGE

Membro

040.368.469-22
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PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

O presente Processo de Licitação n° 009/2013, na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço por lote, referente à contratação de

empresa especializada visando a prestação de serviço profissional na área de

psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de

Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamilíares, desenvolvido pela Secretaria de

Assistência Social deste Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da

lei e do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos

da Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007

de 26/06/2007, Lei Federal n° 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006,

podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o

resultado, ratificando a adjudicação dos objetos-a-empresa-vencedora do certame.

Planalto-Pr., 217 de março de 2013

PATRIQ

1
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e-mail: planalto@rline.com.br
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PLANALTO - PAILANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto. Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 009/2013, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviço profissional na área de

psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de

Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamiliares, desenvolvido pela Secretaria de

Assistência Social deste Município de Planalto, em favor da empresa SÍLMARA

CABRAL DE MELLO, e em conseqüência ADJUDICA, ratificando os objetos em

favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 28 de março de 2013

MARILOh FERNANDO KÜHNpí|efeito municipal
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PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
■rxT? r^T7r»TTT/-i/^r« t^to

L/C CUCIV V i^N

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Silmara Cabral de Mello, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNTJ n"
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileii-o, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n" 643.844.469-34.
CONTRATADA: SILMARA CABRAL DE MELLO, inscrita no CNPJ sob n".
15.050.688/0001 91, com sede social ã Rua Rodolfo Ulrich, r° 2321, Bairro Esperança,
Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por sua
Administradora: Sr^. SILMARA CABRAL DE MELLO, brasileira, solteira,
portadora do RG n". 9.580.580.9 SSP/PR e do CPF n". 009.734.719-13, residente e
domiciliada à Rua Rodolfo Uhich, n" 2321, Bairro Esperança, Mimicípio de Planalto,
Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviço profissional na áiea de
psicologia/assistência social/coordenação, visando a execução do Projeto Tempo de
i\cv.uiiicÇai c j. ui laiccci vi-iiL.uiua muaioj-iii-Liaica, wcaciivuiviwv^ pcia .-ítrcicimia uc

Assistência Social deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.
VALOR

TOTAL
01 1600 H Profissional assistente social, visando

a execução dos serviços sociais e
coordenação do Projeto Tempo de
Recomeçar e Fortalecer Vínculos
intrafamiliares, com carga horária de
08 (oito) horas diárias num total de 40
(quarenta) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal
de Assistência Social.

25,00 40.000,00

02 1000 H Profissional psicólogo (a), visando a
execução dos serviços com carga
horária de 05 (çinco) horas diárias

21,00 21.000,00
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PLANALTO - PARANÁ

num total de 25 (vinte e cinco) horas
semanais, conforme programação da
Secretaria Municipal de Assistência
Social.

TOTAL 61.000,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no eddtal Pregão Presencial n° 009/2013, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATAi\TE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão até o 15" (décimo quinto) dia subseqüente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Ser\dços, devidamente atestada "ela Secretaria Mundcmal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000000

1921 10.142.08.243.0801-6066 0.1.00.000880

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS
^  rlr\c /-\V\Ío4t\ rí/*\ rrt cor4

^  K* uwx » \^\J X UL «r v> wOIlvXCIvV^/ ̂ "xv«

até 31/01/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n" 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITrVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULASÉTÍMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATA.DA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE;
a) efetuar o pagamento ajustado;

sUxuXlíCQ- ^
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b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução
do Contrato;

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA;
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) prestar os serviços no período de segunda-feira à sexta-feira, exceto

feriados;

c) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Assistência Social, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;

d) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
objetivos da contratação;

c) desenvolver os ser\'iços com qualidade e satisfação, bem como,
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Assistência Social;

f) os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados
profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que regem os
exercícios da profissão, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por

A  ' I X

eventuais transgressões;
g) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de

substituição do profissional designado;
h) ctltrnuei' clUÍ> lràbail"ii>ldí>. previdern-iáilub, libcais

comerciais decorrentes;

i) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habüitação e qualificação exigidas na Licitação;

j) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contiato, documentos que comprovem estai*
cumprindo a legislação em. vio^or quanto às obri^^ações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA

DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
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Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execuçã.o do objeto contratual que acarrete a rescisã-O do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n'^ 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

r-T AITCTTT A rínr-íXAA
& w ky ̂  a AxvAxa

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária dxirante sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei iT" 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação previa de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n"
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março de 2014,

tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
r" A cr^c /"^tvatccoc

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada, a manter

f\
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um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as paites este instrumento em 02 (duas)
vias de iguaJ. teor, com as testem.unJha-S presentes no ato, a fim. de que se produza
efeitos legais.

rianaito-Fr., 28 ae março ae 2015

MARIXDN FERNANDO KUHN

dikP. f,
cq^:TRATADA

TESTEMUNHAS:

Vdecir

RG 6.045.397-7
CPF990.135.769-15

Maris(í Kru^er
T6c. CRC-PR 030251/0-7

RG 12490.306-&4^

CPF 310.216.B90-68

w
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=1=: do Sudoeste do Paraná - DIOEMS ==

. . ........ . p<Bln»53ia7S

TBtMO DE HOMOLOGAÇÃO Sentrora de Lotrdes. MunKiçfo de Planatto.

PREGÃO PRESENOALH* 007/2D13
O Picfeito do MunKlpo de PianaRo, Estado do Paraiá, considerando o paiecer do
Pregoaroe eoulpe de apelo, de conformidade con a ATA de SessSo Pública de Pregão
Piesenci3in° 007/2013. laviadaem26demar/ode2013.HOMOLOGOoresUtadoAnal
do Processo Licnatúno. na modaidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço por Item de
acoroo com o abaxodescno:
OBJETO. Aquis>ido de plantBdeIrB ttsAlo •ninai a segadeira. dastmadtn • Seoaiaria de
Agrcultura deste Munitípio de RaneHo.
EMPRESA CcmerciodeProdulosAgropecuáflosMolcnUda
Item 01

VALOR TOTAL. R$ RS 30 000.00 (Irtitamll reais)
EMPRESA Cei^ni Comercio de Pe/^eimplementosAgricolasLbla
Item. 02

VALOR TOTAL: RS 5.600.00 (cinco md e oitocentos reais).
DATA. 28 demarfe de 2013
MARLON FERNANIX} KUHN
PrefeitoMunicipd

TSUylO DE HOIUKH.OGAÇAO

PREGÃO PRESENOALN» 008/2013
O Prelelto do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando r paiecer do
Pregoaroe equipe de apao. decontormidade com aATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial if 008/2013. lavrada em 27 de marAo de 2013. HOMOLOGO o resultado Anal
00 Processo UcA^no. na modallcBde Pregão Presmial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrAo.
OBJETO: ComrataÁaodeempresaespeciaiizadavtsafldoa prestai de servUo de aulas
de karate. estilo goju.fYu. destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos. objetivando
a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e ForDlecer VincUcs Intr^amUlaies.
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planano
EMPRESA MarcoAurélioGazLon
QUANTIDADE: 900 (novecent») Horas
VALOR TOTAL RS 18 000.00/dezotto mH feais)
DATA 28 demarÁ>de2Di3
MARLCm FERNANDO KUHN
PrefenoMunlcIpâ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN° 009/2013
O Preteito do Município de Planano. Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoato e equipe de apelo, de eonfoimldade ccm a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n" 009/2013. lavrada em 27 de mar/o de 2013. HOMOLOGO o resultado Anal
do Processo Licitatóno. na modaHOaoe Pregão PreserKial. Tipo Menor Preçopor Lote de
acordo com o abaxodescnio.
OBJETO ContrabMo de empresa eepedafizadavtsanda a prestação de serviço proAssicnal
na área de psicdogla/assistêncla salaVcoontenação, visando a execução do Projeto
Tempo de RecomeAare Fortalecer Vínculos imrabmdiares, desenvolvUo pelaSecretaiia
de Assistência Social deste Município de Planalto.
EMPRESA Siimara Cabral de Mello

VALOR TOT/u. R561 000.00 (sessenta eum mU reals)
DATA 28demaiÁ3de20i3
MARLON FERNANDO KUHN
Pieteita Municipd

HOMOLOOAÇÃOE ATO ADJUDiCATâRO

CONVITE N'0O5«n3

O município OE PLANALTO, ccm base na Lei Federal 6666^. taz saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas de pre^ referente edital
CONVITE N* 005/2013 de acordo com o abaixo descrito
OBJETO. Contratado de empresa visando a aquisição de dleo libnficanta para motor,
cao« de cimtao. sstema hidrauico e sistema de transmissão, destinados txdusivanentt ao
funaonamento legulaf de máquinas, veicutos e motores, deste Munidpio de PlanaKo.
EMPRESA. Marccs Virteics Pedro»

ITENS 01.0Z03.0d,05.06.08.

VALOR RS d6.7ao.00 (quarenta e seis mil e setecentos reais)
EMPRESA TrevoCcméiciodeCombustfveisLtda.
ITEM 07.

VALOR TOTAL: RS 13200.00 Oiezemll eduzentosieais).
OAIA: 28 de maido de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeno Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

•CONVITE" N» 009/2013

O MUNiaPlO DE PLANALTO, taz s2»er aos imeressadcs que com base na Lei n*
8 66&93, LC123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legtstaÃãoapKávelem sta
sede sno a Ptad São Francisco de Assts. 1583. taii realizar Licitado na Modalidade
CONVITE SOO n» 009/2013. conforme oescitto abaKo;
OBJETO Contratação de empresa visando a execução de amplação da unidade básica
do Centro de Saúde Municipal. Rua Vereador Júlio SUzypcúk. n« 742. Bairro Nossa

OATADAABERTURA 12 de abnl de 2013-âs 14.00 horas

Maiores infonnações )(ino ao Departamento de UicltaçOes em noráilo de expedierte.
MAm-ON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* «8/2019

PREGÃO PRESENOAL N* 005/2013
DATA DA ASSINATURA 28 de maÀ) de 2013
CONTRATANTE. Município de Pianaio
CONTRATADA Editora uma luz no Rm ao Túnel Ltoa.

OBJETO Contratação de empresa visando a aquisição de 3 000 (três mu] cadsmos
peaagiJgicos. para rendimento especiricoao Programa delncerttvoa Lettura e Pesquisa
Escolar, dos aiunos das senes iniciais do Ensino FunoanenH. desenvolvido pela
Secretaria Municipal de EducaAãs do Municipiode Planano
VALOR TOTAL R$ 25.500.00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA- 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeno Municipal

EXTRATO OE CONTRATO N* 01»/2«3

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2013
DATADAASSINATURA: 28 demrÃo082013
CONTRATANTE: MunlcIplodePlanr10
CONTRATADA C M Assessoia e Ptanejamertt) Uda
OBJETO. ContrataÃão de empresa especializada visando a (xestaAâo de senn/os de
assessona técnica para a viabúzaç&ie captação de Recursos Federats a Fundo Pereildo
ou per melo de financiamentos e Gestão de Ctmvênios da administração municipa com
cs dlversosmlnlsléitos. secretanase úrgãos do Governo Federal: oneniaçâo. conferwcia
e aconpanhamenlo do Plano de aA es Articuladas - RAR do FNOE e serviÁS de
Prestação de Contas nos sistemas especlflcos
QUANTIDADE: 3.100 (tiés mil e cem) Horas
VALOR TOTAL R$ 77.500,00 (setenta esete mil equinhentos reais)
PRAZO DE VIGÉNOA 3U12/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO OE CONTTUTO N*020/2013

PREGÃO PRESENCI/U. N* m7/2013
DATADAASSINATURA 28 demarÁode2013
CONTRATANTE: Municipiode Planalto
CONTRATADA Comêrcio de Produlos Agropecuários Molon Uda
OBJETO AqusiÃão de ptartadeira tiaAão animal, destinada a Secretaria de Agncuflura
deste Município de Pianarto.
Itom 01.

VALOR TOTAL RS 30 000.00 (tíllta mil leais)
PRAZO VIGÊNOA 30/06/2013
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeKo MunKipai

CONTRATO ADMNISTRATNO

PREGÃO PRESENCIAL N» 007/2013
Contrato/Ldmtnstrativo que entre s( fazem o Município de Planalto e a empresa Ceifagili
Comércio de Peças elmpiemenlos Agrícolas Ltda. na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNIOPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito PúCHiCO interno,
com sedeâ Praça SâoFrarKisco de Assis n* 1583. inscrito no CNPJ n* 76 460 526/0001-
16. neste ato devidamente representado pelo Prefeb Municrpai. senncr MARLON
FERNANDO KUHN. em pleno exercício de sai manddo e funções. brasHeiio. casado,
residenie e domiciliado neste Município de Planatto. Estado do Paraná, portador da
Cédula de IdentwaOe RG n" 3,031.944.3 e do CPF/MF sob n» 643 844 460-34.
CONTTÍATADA- CBFAGRIL COMÊRaO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA. dendamenle inscrita no CNPJ sob a*79 2i0 035/0001-05 com sede na Avenida
iguaAu. n° 576. Centro. Município de São Miguel do iguaÃu. Estado do Paraná neste
aio representada pieio Administrador o Sr HOMERO SAIS DUTRA, biasrierro. casado,
empresáno. portador do RG a* 801.689.830-9 SSP/RS. e do CPF soo n • 483 374.809-
63. residente e domiciliado na Av. igua/k rf 576. Município de São Miguel do iguaAi.
Estado 00 Paraná

CLÁUSULA PRIMSRA
00 OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por otijeio a aqUsiçãD de segadeira destinada a Secretaria de
Agriculturadeste Município de Planalto, ludoconfoime a seguir

ITCM QUANT UWO HOM OOOBJCTO urxwt.o UNIT TOTAL

91 01 UN

âiOaMr»(bwTG e» cot» innM
1Mm)KmrwiB«ovaK am
vwmA• fMA^AVM i»w*«ae

iÊffm,

ktoo 1O0
ft.«e,eo e.ttOioo

TOPa 910090

Parágrafo Único - intogiam e completam o presente termo Contratual, para todos s
fits de direito, obrigando as partes em todos os seus lermos, as condções expressas no
edital PREGÃO PRESENCIAL N* 007/2013. Juntamente com seus anexos e a proposta
<B CONTRATADA.

/XS. CW eaxfla»* omu« Tmeo eMmmilâ
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n* 612 Centro. MunKiplo de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classHlcacB em 1*
lugar, totalizando o impúie de RS 77.SO0.OO (setenta e setemli e qumtienios reais).
4. Data da Abertura;

AUcitaASo Pregão Presenciam* 006/2Dl3del2demartede 2013, teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeironodla 2Sdemar(;o de 2013ãs0900 horas, na sala ue
reuivi es da Prefeitura Municipal de Ptanarto. Estado do Paraná, na PraM São Francisco
deAssis. 1583. Centro,
Planalto, EsladodoPaianá, em 25dem3ráDde2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoero

EOfXAL OE RESULTADO OE LiaiAÇÃO

PREGÃO PRESENOALN* 007/2013 OE 12DE MARÇO OE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na Ruaidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Es&do d>
Paraná, nomeaoo pela Portada n* 002/2013, de 03 de Janeiro de 2013, em cumprlmerto
à Lei Federai de mo,S20 de 17detuí)0de 2002; OecreloMunicipel den* 2727/2007 de
26/0&2007 e sulMldianamerle pela Ld n* S666de 21 dejuntro de 19P3 e suas postenores
aitera'i es e legislarão conelaa, TORNA PÚBUCO. o resultado Páaico de UcitaíSo na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Upo MENOR PREÇO POR ITEM. referente:
EOTALDE UCITAÇÃO-MODAUDAIK PREGÃO PRESENCIALN» 007/2013
1 OCfelo da ücitaçao
AdJisiÃão de piantadejrB tiaáão anmal e segadeiia. oesUnados a Secretartade/^TKuituia
deste M uniclpio de Ranalto
2. Empresas Paricipantes:
21 COMÉROODEPROOUTOSAGROPECUÃRIOSMOLON
Situeção Classificada
22 CEIFAGRILCOMÉROO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Situação. Ciass/ficada
3 Empresas Vencedoras:
3 1 COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRCPECUÃRIOS MOLON LTOA.. peSSOa Juridca,
commscnÃãonoCNPJ íi*Oi .703.939/OOOl-85. com sua sede áAv. Rio Grande do Sul, n*
960, Centro. Município de Piatailo, EMado do Paraná, para o tomecimerto do Ran 01.
totauzando a importância de RS 30.000,00 (innta mil reais)
3 2 CEIFAGRIL COMÉRaO DE PEÇAS E IM^EMENTOS AGRÍCOLAS LTÜA, pessoa
lulídica com inscrição noCNPJ n*7g.2l0.03s/000l-05. com sede na Avenida Iguaçu, n*
576. Centro. MumcipodeSão Miguel dolguaAu. Estado do Paraná, para o fomeclmerf o
doRem. 02. totalizando a Importância de RS 5.800,00 (cinco mil eoRocertos reais).
4 DatadaAbertifB'

A ücitaMo Pregão Presencial n*007/2Di3del2demar/ode2013,tevesua abertura em
reuflão reaizada pelo Pregoeiro no dia 26 de março de 2013 às 09:00 tioias. na sala de
reuni es da Prefeflura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na PraÃa São Francisco
deAssis, 1583. Centro.

Planalto, EstadodoParaná, em 26demarÃode20l3
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro

E0I1AL DE RESULTADO DE LICHAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N* 008/2013 DE 14 OE MARÇO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na quziidade de Pregoeuo do Município de PianaBc.. EsOdo do
Paraná nomeado pela Portaria n*. 002/2013, de03 deJaneiro de 2013. emcumpreneiBo
à Lci Federal oe n* 10 so de 17 de juno de 2002. Decreto Municipa de n* 2727/2007
de 26ro&2007 e sucsidanameme pela Lei n*. 8666 de 2i de Juntto de 1993 e suas
postenores aiteiaA es e legislai correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado PúOIlco de
LKitaÃão na modalidade PREGÃO PRESENOAL, fipo MENOR PREÇO, reierente:
EDITAL OE UCITAÇÃO-MODAUDAM PREGÃO PRESENCIAL N* 00812013
1 ocjeio da Licnaçâo
Contr^aMo de empresa especializada visando a prestaAáo de servIÃ) de 9C0
(novecentas) horas de aulas de kaiate, estBo goju-ryu. desUnada a alunos com idades
de 06 á 17 anos. objetivando a execução do Projeto Tenpo de Recomeçar e Fortalecer
Vínculos Inlrafamlliares, desenvolvido pela Secretaria de /issistãrula Social deste
Municipfo de Pianalb
2. Empresa Participante.
21 MARCO/U/RÉUO GAZZONI
sauaçSo Classificada
3 Empresa vencedora:
3 1 MARCO AURÉUO GAZZONI. pessoa JiridKa. com Inscrição no CNPJ N*
05 746.38»OOOi-32. sRuaOa na Av. BtasH. n* SOS. Certro. Município de Capartema.
Estado do Paraná, classificada em i* lugac totalizando o importe oe RS 18000.00
(dezcaio mti reais)
4 OataoaAbertura:

ALKRaÁão Pregão Presenciam* 00S/20i3de 14 de maráo de 2013, teve sua abertura em
reuraão redizada pelo Pregoeiro no dia 27 de março de 2013 às 09.00 trocas, na sala de
reunii es da FWeituia Municipal de PianaRo. Estado doParaná, na PraÃa São Francisco
deAssis, 1583. cemro.

Planalto, EstadodoParanà. em 27detnarÃDde20l3
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro

PágtaaSZ/OTS

EOTIAL DE RESULTADO DE LICIIKÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N* 00912013 DE 14 DE MARÇO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na quaMade de Pregoeiro do Mtrrlcfpto de Pianaito. Estado oo
Paraná, nomeado pela Portaria n*. 002/2013. de03deianeirode20l3. cmcumpnmenlo
à Lei Federal oe n* 10.520 de 17 de Julho de 2002: decreto Muncipal de n* 2727/2007 de
26/06/2007esulsl(tanamentepeiaLeln°. 6666 de2i deJunho dei9B3esuas posbnores
aHeraA es e legislarão correiaia. TORNA PÚBUCO. o resultado Público de LiciiaÃão na
modaiiãaoe PREGÃO PRESENDAL. upoMENCR PREÇO POR LOTE. referente
EDITAL DE UCtTAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENOALN* 00912013
1 Objeto da uciMção
Contrafação de empresa especializada visando a presbção de serviço profissional na
área de psicuogaiassisténciasoctai/ccoroenação. visando aexecução do Pro|eto Tempo
de RecomeÃar e Fortalecer vínculos intr^amiiiares. desenvolvido pela Secretana de
Assistência Social oeste Municlpro de PlanMio.
2 Empresa Participante:
2.1 SILMARA CABRAL DE MELLO

Situação Classificada
3. Empresa trencedcra:
3.1 SILMARA CABRAL OE MELLO, pessoa juifdca com Inscrição no CNPJ N*
15.0S0.66&I0001-01. com sua sede social à Rua RodoUo UliKh. n* 2321. Bairro

Esperança Munlcfpto de Planalto, Estado de Paianâ. classificada em 1* lugar, totalizando
o Importe de RS 61.000.x (sessenta e um mii reais)
4. Data da/Lberhsa'

AUcItaÃão Pregão Presencial n*009/2013de l4demarÃode20l3. teve sua abertura em
reunião reaizada pelo Pregoeiro no dia 27 xmaiço de 2013 às 14 00 horas na saia de
reurfi es da Prefeitura MunKipa de Planalto. Estado do Paraná, na PraÃa São Francisco
deAssis, 1563. Centro.

Planalto. EstadocoParaná, em27defflarÃoae20l3
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

TERMO OE HOMIOLOOAÇAO

PREGÃO PRESENOALN* 003C013
O Prereno do Município de Planalto. Estado do Pataiá. considerando o parecer <So
Piegoelre e equipe oe apoio, de conlomUdadecom a ATA de Sessão Pública de Pregão
Piesmial n*X5/2013. lavrada em 25 de marÃo de 2013. HOMOLOGO o resultado final
do Praesso LicttMóno, na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acorX
com o aoaKo descrito:

OBJETO: Contralsçlodeempresavinniloaai|uáiçãode 3.000(tresmiljcadefnos pedagógicos.
para atendimento especifico ao Programa de Incentiroa Leitura e Pesquisa Escolar, dos alunos
das sedes iniciais do Ensino Fundanenlai. desenvclvIX pela Secretaria Municipal de
EducaÃão X Minlcfpio de Planalto
EMPRES/V Editora Uma Luz noFim X Túnel itda.
VALOR TOTAL RS2S S00.X (vmteecincomueqUnTierttos reais)
DATA: 20 de macÃode 2D13
MARLCM FERNANDO KUHN

Pieletto Munici(>aJ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENOALN* 0060)13
O Preteito X Município X Planalto. EstaX do Paraná, cortsixianx o parecer x
Pregoeiro e equipe Xapdo. x conformidade com aATAX Sessão Pública X Pregão
Presencial n*iX)6/20i3. lavrada em 25 x marÃo x^13. HOMOLOGO o resultado llxl
do Processo Licitatóno. na mMandaX Pregão Presencial. Tipo Menor Preço X acorx
com o axáo descnto:

OBJETO: CxtralaÃão X empresa especializada visando a prestaÃão de serviÃcs X
assessorla técnica para a viabilização e captação de Recursos Fxeiasa Fundo Perdix
ou por melo de llnanclamenbs e Gestão de Convênios da administração muncipal com
os dversos ministérios, secrelarias e ôigãos do Governo Federal. úXniação conferência
e acompaihamento oo Piatra de /LÃi es Aruciiadas - par X FNDE e seiviÃos X
Prestaçãox Cofilas nx sistemas especfflcx.
EMPRESA c M Assessona e Pian^amenlo Ltx.
QUANTIDADE 3.1O0 (très mil e cem) Horas
V/U.OR TOTAL RS 77 500.X (setenta e sete mu e quntentos reais).
DATA: 28 XmarÃoX2013
M/LRLON FERNANDO KUHN

PrefeUo Municipal
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CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo íomecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará ã CONTRATADA
o valor total de RS 5.800.00 (cIíko mil e oitaentos reais), daqui a diante denominado
VALOR CONTRATUAL

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇ' ES DE ENTREGA
O Objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Planalto, ã Praça São Francisco
de Assis, n® 1563, Centro. Pianaito-Pr. no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após o
recebimento da Solicitado de Entr^a.
CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro- O pagamento pertinente ao presente Contrato será detuado em até
15 (quinze) dias apôs a entregado obieto, ecom apreseráaçâoda respectiva nota fiscal.
PaiágraFo Segundo-O pagamento decorrente da aquisição do objeto correrá por conta
dos recursos financeiros ortundos do Convênio n® 747579/2010/Ministérto da integração
Nacional e do Município de Planalto (recursos de ccntra-partlda). Proveniente das
seguintes DOTAÇ' ES ORÇAMENTÁRIAS;
iCora oto au^f Fuiconji i<utf»ii»lie» Diaürtaüo M rasuto

i238T 11.133JD.CDe2001-2a8S o.i.m.ooaoTse

|2S0 11.133.3 Ba&3C01.3)S3 ai.oo.oooooo) i

CLAUSUUk QUINTA

DOS DIRBTOS E RESPONSABIUDADES DAS P/yiTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste
Contrato nas concições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
brma e prazo convencionados.

■âgrafo Segundo - Constituem obifgaA es da CONTRATANTE:
wetuar o pagamento ajustado:
Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato
Parágr^o Terceiro- Constituem obrígaÁ es da CONTRATADA;
Prestar o fomecimeno na forma ajustada;
Oferecer garantia contra qualquer deferto de fabricação do objeto em uso pelo prazo
mínimo de 12 meses, contados a partir da data de entrega do mesmo;
Atender aos encargos trabâhistas. previdenclários. fiscais e comerciais decorrentes.
ACONTRATADAé obrigada a reparar, corrigir ou sutistitur, as suas expensas. os objetos
do contrato em que se verificar, deteltos ou Incorreções durante o prazo de garantia.
Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade ccxn as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de hatxlitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às ot»'igações asstinídas na
licitação em especial, encargos sociais, trabaitiistas, previdenciános. tributários, fi scais
ecomerciais.
CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou
JiFídlca, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e anuência expressa
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇ ES ADMINISITÍATÍVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE
a serem apuradas na forma a saber, pela inexecução total ou parcial do contrato ou
instrumento equivalente e pelo descumprlnento das normas e legislai pertinentes
à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato, o Município de

anatto. poderá, ainda, garantida a prévia defesa, ^licar ã empresa contratada as
. \Á es previstas no art 87 da Lei n® 8 666/93. sendo que em caso de m Jta esta

correspondeá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
Paiágralo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato, quaido não mantiver
a proposta, âlhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo
inidõneo. fizer declaração falsa ou cometer frarde fiscal, gaianiindo o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e conb'atarcom a administração, peío
prazo de até 5 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punição
ou atéquesqa promovida a reabilitação perante o Município de Planalto.
CLÁUSULA OITAVA
DAf^SCISÂO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dcs fatos eíencados
no ait. 78 e seguintes da Lei n® 8.666/93.
Parágrafo Único-A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da La n® 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até30/0&2013
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislado em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
00 FORO
As parles contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr Não obstante qualquer mudança de
domicílio da contratada que, em razão cSsso, é obrigada a manter um representante
com plenos poderes pexa receCier notificação, citação inicial e outras meddas em direito
permiodas.
Jistas e contratadas, fi rmam as partes este Instrumento em (32 (duas) vias de igual teor.

com as testemunhas presentes no ato. a fim de que se produza efeitos legais
Planatto-Pr, 28 demarÁ) de 2013

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS

CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO N® 021/2013

PREGÃO PRESEN CÍAL N® 008/2013
DATADAASSINATURA 28 de marÁ)de2013
CONTRATANTE; Minlcípio de Píaialto
CONTRATADA MafcoAiíéllo Gazzoni
OBJETO: ContrataÃão de empresa especiâizada visando a prestaÁâo de servÁo de aulas
de karate. estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos. objetivando
a execução do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer vínculos intrafamiliares,
desenvolvido pela Secretaria de Assistência social deste Município de Planalto
QUANTIDADE 900 (novecentos) Horas
VALOR TOTAL: RS 18.000,00 (dezoitomii reals)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDOKUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 022/2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 009/2013
DATADAASSINATURA 28demarÁ)de2013
CONTRATANTE; Município de Plaialto
CONTRATADA Sllmara Cabral deMello
OBJETO Contratado de empresa especializada visando a piestaÁão de servid
profissional na área de psicologia/assisténcla social/coordenação, visando a execução
do Projeto Tempo de Recomeçar e Fortalecer Vínculos Intrafamtllares. desenvolvido pela
Secretaria de Assistência Social desteMunicipiode Pianaib
VALOR TOTAL. RS 61 000.00 (sessenlae um mil reás)
PRAZODE VIGÊNCIA. 31/03/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Munlcipâ

EXTRATO DE CONTRATO N® 023/2013

CONVITE N® 005/2313
DATA DAASSINATURA: 28 de marÃode 2013
CONTRATANTE. Minlcípio de Plaiatto
CONTRATADA: Trevo Cométcio de Ccmbustiveis Ltda.
OBJETO: Contrâação de empresa visando a aquisição de óleo para sistema hidráulico,
destinado exclusivamente ao funcionamento regiJa' de máquinas, veículos e motores,
deste Município de Planalto.
ITEM: 01
VALOR RS 13 200,00 (treze mil e duzentos reais)
PRAZODE VIGÊNCIA: 31/122013
M/«LON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 017/2013

CONVITE N® 005/2013
DATA DAASSINATURA. 28 de marÁJde 2013
CONTRATANTE: Minlcípio de Planalto
CONTRATADA: Marcos Vinícius Pedrottl
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de óleo lubrificante para motor,
caixa de câmbiio. sistema tidráJico e sistema de transmissão, destinados exclusivamente
ao tuncionainento regular demáqiJnas. veículos e motores, deste Município de Planalto.
ITEt^JS.- 01,02.03.04,05.06,07.
VALOR RS 46 700.00 (quarenta e seis mil e setecentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/1^2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito MuniclFiai

e»nlle»«teOHel»ldrTtmficdeOimmaia^
lOp C%ri3 Ofioal AiiiwdB EíSíonicamani* asmC«flf>caa» '.w i——irirr-nT—■ maenêi-minutnedê Ciímu» ncMiogu
KÍ5| PaAielCP-BmL AMISOP-AModiefeaaMijnkAiu —
^ ^Su4M>tedoPar<nid*asr*iti*esauUrtldMadat» Fva ecnsullar»aut»nUeld»il» do

deaiffltnla otiOaquavituiiltadoamvii Ootlta. etrindto do têmpo, Inbrmao
f7705ff&Meódigo «o ladono alta

http://amsop.dloenis.coin.br

54 de 75

PiqiraSJ

04/04/2013 08:14


