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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.hr

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 23 de julho de 2013

DE: Cleusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação

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 fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, conforme
abaixo segue:

w

Item Nome do produto

Profissional fonoaudiólogo(a) visando: Orientar,
estimular, detectar e intervir em problemas na área
de voz, de comimicação oral/escrita e audição,
tendo como público-alvo alunos, pais e professores
a fim de contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem evitando a grande demanda de
alterações e distúrbios da comunicação humana;
Realizar triagem com o objetivo de traçar o perfil
epidemiológico da comunidade escolar
diagnosticar patologia; Orientar pais e professores
diante de casos específicos. Mantendo sempre
contato com a equipe pedagógica e psicóloga;
Promover palestras sobre linguagem oral e escrita,
voz e audição; Desenvolver programas de saúde
vocal do professor; Realizar encaminhamentos
para terceiros profissionais; Realizar fono terapia
nos casos de distúrbios da comunicação, fora do
ambiente escolar. Carga horária de 12 (doze) horas
semanais, conforme programação da Secretaria
Municipal de Educação.

Quant

768

TOTAL

Unid

H

Preço
Unit.

20,00

Preço

total

15.360,00

15.360,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 15.360,00 (quinze mil e trezentos e sessenta reais).



município de planalto
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PLANALTO - PARANÁ

OBS: Tendo em vista que a empresa anteriormente
contratada para a execução do objeto, solicitou o "Distrato do Contrato n°
03^2013", com a fundamentação que a empresa seria transferida para outro estado
tornando-se inviável a continuidade para execução das obrigaçõe contratuais.

Cordialmente,

EÜSArMARIADESSANTI

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

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 24 de julho 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 fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela
Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

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

Departamento de Materiais e Compras;
à fins de elaboração da nninuta do instrumento

convocatório da licitação;

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

Cordialmente,

MARLON ÍERNANDO KUHN

refeito Municipal.
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PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 25 de julho de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

w
Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviço profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município
de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 24/07/2013, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das
obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado
através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

900 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000104

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

Planalto-Pr., 26 de julho 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 fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
23/07/2013, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 15.360,00
(quinze mil e trezentos e sessenta 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:

Idotações
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

880 07.121.12.361.1201-2033

900 07.121,12.361.1201-2033

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgdfmento de MENOR PREÇO, regido pela
Lei Federal n.° 10.520 de 17 de julho degOÒ^x-^bsidiailaiuuiLle 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 dejL4-tíê'''HSembro de 200fe e o Decreto^ltqücipal n.°
2727/2007 de 26/06/200J^e'd^nais disposições legais. |

0.1.00.0000000

0.1.00.0000104

OAB/Pir40.209
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PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 29 de julho 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, que tem por objeto à contratação de
empresa especializada visando a prestação de serviço profissional na área de
fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela
Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, 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.

MARLON FERNANDO KUHN

P^feito Municipal
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município de planalto
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e-rna i l: p lana Ito @rline. com. br

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

MINUTA DE EDITAL DE UCITAÇÃO iV® ...../2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

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 reaHzação de
hcitaçao na modaHdade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
para a contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviço profíssional na área de fonoaudiologia, objetivando o
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,
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 á 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

/"•"» às horas, na sala de reuniões da Comissão deLicitação 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 fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de Planalto,
Tudo conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante

LOTE; 1  1

Item Nome do produto Quant Unid Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total
1 Profissional fonoaudiólogo (a)

visando: Orientar, estimular,
detectar e intervir em problemas

768 H 20,00 15.360,00
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na área de voz, de comunicação
oral/escrita e audição, tendo
como público-alvo alunos, pais e
professores a ílm de contribuir
para o processo de ensíno-

aprendízagem evitando a grande
demanda de alterações
distúrbios da comunicação
humana; Realizar triagem com o
objetivo de traçar o perfil
epidemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia;
Orientar pais e professores
diante de casos específicos.
Mantendo sempre contato com a
equipe pedagógica e psicóloga;
Promover palestras sobre
linguagem oral e escrita, voz e
audição; Desenvolver programas
de saúde vocal do professor;
Realizar encaminhamentos para
terceiros profissionais; Realizar
fono terapia nos casos de
distúrbios da comunicação, fora
do ambiente escolar. Carga
horária de 12 (doze) horas
semanais, conforme

programação da Secretaria

Municipal de Educação.

TOTAL 15.360,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
1  ̂ 1 MM ̂  ̂ J. _ _ i 1—V A m ^ -

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000
900 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000104

3- DA PARTICIPAÇÃO
3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas
corn 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 / /... às
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:
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

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

efetuado 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).
^•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.
3.5 - As empresas interessadas em participar do certame deverão
possuir empresa localizada na sede do Município de Planalto, Estado do
Paraná.

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.

licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os a.tos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A nao apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
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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
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 e validade da proposta mínima
de 60 (sessenta) dias, 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 I, sob pena de
desclassificação.
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, 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 í 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
fara divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
inicio ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços» e "Documentos de
Habilitaçao . ^
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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 à de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, seráo classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
anexos;

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo

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 iMces 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
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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 ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
examinará os seus documentos de habüitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.

Paxa fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO.
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 -
INSSj
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; " ^
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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);'
i) Alvará de localização e funcionamento da empresa participante,
fornecido pelo órgão competente local da sede da proponente;
j) Comprovação de Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia —
CRFa, do profissional de desempenhará as funções;
1) Declaração de Idoneidade (anexo III);
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal (anexo V);
n) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
dos serviços, registrado no órgão de classe competente e designado á
execução do objeto (conforme Anexo VIÍ), composto de:
• Um profissional em fonoaudiologia, com inscrição no Conselho

Regional de Fonoaudiologia - CRFa;
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 ã 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- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Educação, a qual ficará responsável pelo acompanhamento dos
serviços executados;
10.3- 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;
10.4- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como
obedecer ngorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Educação;
10.5- O profissional designado para a execução dos serviços deverá
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais
obedecendo rigorosamente as normas que regem os exercícios da profissão'
cabendo-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões*
10.6- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
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10.7- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;
10.8- 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
10.9- 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;
10.10- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/12/2014, 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$ 15.360,00
(quinze mil e trezentos e sessenta 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
perdura.rem 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 á
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.^ 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 (tres) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escnto, contra-razoes em igual numero de dias, que começarão a contar do
termino 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 f^regoeiro 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 adjudicatáno, 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 mensed dos serviços, mediante
apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada
pela Secretaria Municipal de Saúde.

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 Habilitaçao;

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.

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente aue
impeça a realização do^ certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no
horano anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação' em
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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 á 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) serâ(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, n'' 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 ás 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., de de

MARLON/FBRNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ..../2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ,..../2013

W

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa ^ na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Püblico
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 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."
^  CPF sob n.° residente e

domiciMado(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 fonoaudiologia,
objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,
deste Município de Planalto, conforme abaixo segue;
ITEM

01

QUANT

768

UNID.

H

DISCRIMINAÇÃO

Profissional fonoaudiólogo(a)
visando: Orientar, estimular, detectar
e intervir em problemas na área de
voz, de comunicação oral/escrita e
audição, tendo como público-alvo
alunos, pais e professores a fim de
contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem evitando a grande
demanda de alterações e distúrbios
da comunicação humana; ReaHzar
triagem com o objetivo de traçar o
perfil epidemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia;

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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Orientar pais e professores diante de
casos específicos. Mantendo sempre
contato com a equipe pedagógica e
psicóloga; Promover palestras sobre
linguagem oral e escrita, voz e
audição; Desenvolver programas de
saúde vocal do professor; Realizar
encaminhamentos para terceiros
profissionais; Realizar fono terapia
nos casos de distúrbios da

comunicação, fora do ambiente
escolar. Carga horária de 12 (doze)
horas semanais, coirforme
progranração da Seaetaria Mimicipal
de Educação..

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 Educação

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

utilizados recursos próprios do Mumcípio de Planalto, Proveniente das seguintes

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

900 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000104

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos seiviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/12/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n" 8.666/93, desde que
haja interesse da Admmistração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS
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Serão mcorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessáila 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;
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) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela

Secretaria de Educação, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;

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

d) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos
usuários/pacientes, bem como, obedecer rigorosamente as normas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde;

e) o piofissional designado para a execução dos serviços deverá
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-lhe exclusiva responsabilidade por
eventuais transgressões;

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

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

h) 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;

i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, duraoite 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
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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
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
adquiiido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fmude
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
reabüitação 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 seguiirtes da Lei n'' 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o ̂reseníe Contrat'^
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dia7 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

^ ^ vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de014, tendo início a partii- da assinatura do respectivo contrato, podendo ser
prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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
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

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 30 de julho 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 fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Educação, 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 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.
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EDITAL DE UCITAÇÂO IT 048/2013

MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

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, tomam público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
para a contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviço profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,
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 à 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.

W

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 13/08/2013, 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 fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de^Planalto,
Tudo conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante
no Anexo I e nos termos deste edital.

LOTE: :L

i;Umt'^p-v

1 Profissional fonoaudiólogo(a)
visando: Orientar, estimular,
detectar e intervir em problemas

768 H 20,00 45.360,00
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na área de voz, de comunicação
oral/escrita e audição, tendo
como público-alvo alunos, pais e
professores a fim de contribuir
para o processo de ensino-
aprendizagem evitando a grande
demanda de alterações e
distúrbios da comunicação
humana; Realizar triagem com o
objetivo de traçar o perfil
epidemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia;
Orientar pais e professores
diante de casos específicos.
Mantendo sempre contato com a
equipe pedagógica e psicóloga;
Promover palestras sobre
linguagem oral e escrita, voz e
audição; Desenvolver programas
de saúde vocal do professor;
Realizar encaminhamentos para
terceiros profissionais; Realizar
fono terapia nos casos de
distúrbios da comunicação, fora
do ambiente escolar. Carga
horária de 12 (doze) horas
semanais, conforme

programação da Secretaria
Municipal de Educação.

TOTAL 15.360,00

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

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

900 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000104

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 13/08/2013 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:
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PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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.
3.5 - As empresas interessadas em participar do certame deverão
possuir empresa localizada na sede do Município de Planalto, Estado do
Paraná.

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



município de planalto
CNPJ N" 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

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
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 e validade da proposta mínima
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital,
facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não
atendam ás especificações mínimas prevista no Anexo I, 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
necesséirios 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".
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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 à 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 subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
que:

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
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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
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.
8.20 - Os beneficiários da l/ei 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 benefíciária 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;
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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);
i) Alvará de localização e funcionamento da empresa participante,
fornecido pelo órgão competente local da sede da proponente;
j) Comprovação de Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia -
CRFa, do profissional de desempenhará as funções;
1) Declaração de Idoneidade (anexo III);
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal (anexo V);
n) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
dos serviços, registrado no órgão de classe competente e designado à
execução do objeto (conforme Anexo VII), composto de:
• Um profissional em fonoaudiologia, com inscrição no Conselho

Regional de Fonoaudiologia - CRFa;
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- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Educação, a qual ficará responsável pelo acompanhamento dos
serviços executados;
10.3- 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;
10.4- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de
Educação;
10.5- O profissional designado para a execução dos serviços deverá
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-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
10.6- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso^ de
substituição do profissional designado;
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10.7- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes;
10.8- 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
10.9- 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;
10.10- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/12/2014, 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$ 15.360,00
(quinze mil e trezentos e sessenta 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 ã
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, g^antida 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 Saúde.

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.

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
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
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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 ã 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, n° 1583, Centro - CEP
85.750.000 - Planalto, Estado do Paraná, no horário 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., 31 de julho de 2013

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

W

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° 048/2013, 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:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 048/2013, 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® 048/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNIClPIO:^ EST..

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

048/2013, 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.

Local e data / /-

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013

ANEXO V - DECLARAÇAO 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° 048/2013, 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, encontxa-se em

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

observância do disposto no inciso XXXIII 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° 048/2013

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:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE;_

EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
048/2013, 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® 048/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação será:

NOME ESPECIALIDADE N° REGISTRO ASSINATURA

-

Declaramos, outrossim, que o profissionsil acima
relacionado pertence ao nosso quadro de profissional.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO



tCVCALf?

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 013/2013

EMPRESA:

CNPJN"

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

013/2013, anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço

profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o

desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação.

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ..../2013
PREGÃO PRESENCIAL N"" ,..72013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICIPAL 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 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 fonoaudiologia,
objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,
deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 768 H Profissional fonoaudiólogo(a)
visando: Orientar, estimular, detectar

e intervir em problemas na área de
voz, de comunicação oral/escrita e
audição, tendo como público-alvo
alunos, pais e professores a fim de
contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem evitando a grande
demanda de alterações e distúrbios
da comunicação humana; Realizar
triagem com o objetivo de traçar o
perfil epidemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia;
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Orientar pais e professores diante de
casos específicos. Mantendo sempre
contato com a eqxiipe pedagógica e
psicóloga; Promover palestras sobre
linguagem oral e escrita, voz e
audição; Desenvolver programas de
saúde vocal do professor; Realizar
encaminhamentos para terceiros
profissionais; Realizar fono terapia
nos casos de distúrbios da

comunicação, fora do ambiente
escolar. Carga horária de 12 (doze)
horas semanais, conforme

programação da Secretaria Mxinidpal
de Educação..

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 Educação.

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 Funcioriál programática D cstin ação de recurso

880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

900 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000104

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/12/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração,

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

2
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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;
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) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela

Secretaria de Educação, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;

c) 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;

d) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos
usuários/pacientes, bem como, obedecer rigorosamente as normas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde;

e) o profissional designado para a execução dos serviços deverá
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-lhe exclusiva responsabilidade por
eventuais transgressões;

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

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

h) 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;

i) 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
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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

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 dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser
prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS
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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
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

RATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Atos Oficiais Quinta-feira, 1°.8.2013 -N° 5.114 JORNALDE BELTRÃO IC

AMOcticfo Regional da Saúde do Sudoeste
CNPJ 00 333.678^001-96 - Fone/Fa>: (48) 3524-5335

E-mall: liâlaoaa.arss@notmal.com
Rua. AnlònJo Catneiro Nelo, 801, Alvorada.
C5P 85601-090. PrarKiseo Baltrâo/PR.

EXTRATO - TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO N.' 071/2011 -
DISPENSADE LICITAÇÃO N* 002/2011.0JEENTRE SI CaEBRAM,ASSOCIAÇÃO
REGIONAL DE SAÚDE 00 SUDOESTE ECDIPSUL-alNICA DE DIAGNÓSTICO^
IMAGEM DOSULLTQA.
MJETO: O presanla lemu lem par a rescisAo do Contrata de Prestação de

Serviços (realiúçao a lomecimanto dcs Exames de Mamografia bialerai cam Lau
do), celebrado em 03/10/2011 e ptorregado medante tenra adtivo em 02/10/2012.
DO FORO: Comarca de Francuco Be/trío/PR.

DATAOAASSINATURA; 31/07/2013
Frandeco BellrSo, 31 de Juino de 2013.

ALfiERTOARISI
PRESOENTE/ARSS

EDITAL DE CONVOCAÇÃOCONCURSO PÚBLICO N*008/2013
ALBERTOARISI, PRESIDENTE DAASSOCIAÇÃO REGIONALOESAÚDE DOSUDO

ESTE, NO USO DE SUASATRIBUIÇÕES QUE l>£ SÃO CONTCRIOAS PORLEI, e.após
cumprir todas es atspas do Concisão Púbico n* 001/2013.

TORNA PÚ8UC0:
1. A convoca^ doa Candidatos abaixo relacionados, provados no Con

curso Público n* 0C'/2OI3, para que no prazo de 15 (quinze) cias, sa apresente
unto a Ofvisio de Recurtoe Humenos. daÃRSS Sitoe Rua/tntonio Csnetro Neto n*

, Bairro Alvorada, Francisco Beltr&o, Paraná, para trabUitar a rerpactíva conlra-
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2. Os canddatos acima convocados deverão comparecer p«anle a Dcvisão
de Recursos Humanos da/LRSS de Francisco Beltrão, no prazo da 15 (quinze) das,

contar da publicaçio daste Edtai, munida dos seguntes dxumentos: CI/R6, CPF,
Tildo de EWlor. Comprovante de Voleçáo na dlima eleição, ccmprovanle de resl-
dincia, Fotografa 3X4, CTPS (Carteira da Trabalho). Cartihcado Uilítar, se áí sexo
mascdino, Atesiado Múdco de Saúde física e Mental, pata as funçdes de nível Pro
fissional DIpIcmB de Cirso Superior com registro no MEC, cenidio de Nascimento
des Flhoa menores da 14 anos (Cópia da carteira de vednaçãc e declaração de
regularidade na escola), Certidão de Nascimenlc cu Casamenlo, Declaração de
não acumulação de Cargos Públicos de acordo com a Censliluiçlo Federal 199BAi1.
37, Atestado de boa conduta erpecãdo pelo serviço da identificação cio Município a
conta correnle.

O não ccnpareclmenlc no prazo aslçiulatl) acarrelarã a parca da vaga.
Francisco belirío, PR. 31 de julho da 2013

ALBERTOARISI
Prasídanie

Prefeitura Municipal de Planalto
AVISO DEUCITAÇÃO

•PREGÃO PRESENCIAL" N" 047/2013
O MUNICIPIODE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, faz

saber aos interessados que com base na Lei Federal de n* 10.520 de 17 de julho de
20O2: Decreto Municipal de n' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas allereções, sibsi-
(ãariamante ã LaI Federal n* 6.666/93, suas alteraçdss, LC 123/2006 da 14 de
dezembro de 2006 e demais legisiaçóes aplicáveis, em sua sede silo a Pran São
Francisco de Assis. ISS3. fará ra^izar Lidlação na Mod^idada PREGÃO PRESEN
CIAL sob 0*047/2013. conlorme descrito abaixo.

OBJETO: Aquisição de 30 .000 (Oitãa ml) litros de conbustiiti, dpo OLEO OIESEL
OATAOAAãERTURA: 13 da a^lode 2013 - ãs 09:00 horas.
Malotes Hormaçies jisilo ao Departamento de Ucítsçbes em horãho da expe

diente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prelello Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
•PREGÃO PRESENCIAL" N*C48«113

O MUNICÍPIO DE PL/LNALTO, laz saber sos interessados que com base na Lai
Federa de n* 10.520 da 17 de julhc de 2002; Decreu Municipal n* 2727/2007 de
26/06/2007 e suas alteraçòes, sibsidariamenle á Lei Ferteral n* 6.666^3, suas
sHertt;6ea, LC 123/2006 c» t4 de dezetibro de 2006 e demais legislações aptcã-
vels. em sus sede via a Praça São Francisco de/Vssis. 1583, faá reaãzar Ucilaçid
na ModalxM PREGÃO PRESENCIAL scb n* 048/2013, confcxma descrilo aiaúio:

OBJETO. Prestação de serviço proãssional na área de Icnoaixãolo^a, ct^Ovan-
do o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação, deste
Município de Planalto.

DATADAABERTURA: 13 de agosto da 2013 - ãs 14:00 horas
Maleras informações jtmlo ao Depatlamenlo de Licitações em horário da expe

diente.
MARLON FEIWANDOXUHN

Prelello Municipal

Prefeitura Municipal de Mtorino
EDIT/y. DE CONVOCAÇÃO

O Município de Vllortra, Estado do Paraná, alencendd o disposto no artigo 48,
parágrafo único da n* 101, de 04 da maio da 2000, Lei de RasponsAlldade
Fiscal, toma público a Iodos os interessados que no prõximo da 26 de agosto de
2013. às 1700 horas na sela de reuniõei na seda da PreleítuTa Municipal, sita á Ftua
Baráo de Capanema. 134, realizará audáncla pública para dívulg^ão erfscusaão
da elaboração da Lei de Olreltizes Orçameniártas - LDO - do Município para o exH-
ielcio da 2014, ande serão spreswitadas as princ^is prioridadas.

Vilodno, 31 de julho de 2013.
JUAFEZVOTRI

Prelello Municpel

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
0 Municipio de Vilodno. Estado d} Paraná, alendendo c disposto no ardgo 48.

Darágrsie inicc da Lei n* tOl, da 04 de maio de 2000, Lei de Responsabüdada
Fiscal, toma piZsbco a todos os Interessados que no próximo da 23 de agosto da
2013, ás 1ÃOO heras na sala da reuniões da Câmara Municipal de Vereadores, sita
i Rua Baráo de Caparwna, 137, realizará audáncia públea pn dn/ulgaçlo a
dscussão da tiaboraçâo d} Plano Fliaianuti - PPA - do MurJdpáo pare o quadi-
ánio 2014 a 2017. onde serão apresentadas as pnncpais pdotidades.

Vhcclrw, 31 da julho da 2CI3.
JUARE2V0TR1

Preteito Munidbtf

PORTARIAN* 164/2013
Juarez Volrl. Prefarto Muniopai de Vitcnno, Estado do Paraná, no uso de suas

atnbuições legais,
Resolve;

1 - Conceder fèhea regutamenisres de 30 (trinta) dias ao serndor abaixo relaci
onado:
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II - Revogadaa as dlieoslções em contrário, esta Portaria enira em vigor a partir
da dala de sua pubticação.

Gtiibele do PreWto munidpal da VItatno, Estado do Paraná, em 29 de jdho de
2013.

Juarez Votri
Preleilo Munlcip^

DECRETO N.*29(»2013
O Prefeito Mumcipal da Vilorino, Estado do Paraná, Juarez Volii, no uso de suas

strbuições legais e com base na Legislação muncipsl,
OEÒflETA

A/t. 1* - Fica nomeada. Inès Bozm. portadora do RG n.*7.639.422-9 SSFVSC e CPF
n ■ 042 036 209-79, para o cargo de ^BM V - /Utes násticas do Quadro inico de
servijoces da Vitorino - PR. a partir da 24 da jutio de 2013.

Art 2* - Revogadas as daposições em contrário esta Decreto entra am vigor na
data de sua pubicaçáo

Gabnals do Prelailo Munadpal da VHcrlno, Estado do Paraná, em 24 de jJho da
2013,

Juarez Votri
PiefeiK) Municipal de Vltorino

DECRETO N 2908«II3
SUMULA DiRiõa sobre a ctiaçáo do ComltA Municipal da Saúde Msnui a dá ou

tras provldánclss.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE VITORINO, ESTADO DO FURANÃ NO USO DE SUAS

ATRIBUIÇ0ESLEGAI8,e
Considerando s instituição do Comilã Gestor Inlerseaelartal de Saúde Mental do

Estado do Paraná através do Oacralo 2,037, pubDcado no Diário Oficial n* 8511 de
208)7/2011 destinado promover o deaenvolvlnienlo a a articulação da implantaçlo
de maiSdas destinadas a amptsr a acassibãldada a equidade das ações da preven
ção de agravos e promoção da uúda mental no árrbilo do Estado do Paraná;

Considerando a proposta de descentrallzaçáo das poUãcas públicas, as neces
sidades e especlflcldades reglenals;

DECRETA
Art 1*-Fica criado o Comilá Municipalde Saúda Mental-CMSM com ocbjativo de

arácular as políticas públicas Inierselorlals de prevenção de agravos e promoção da
Saúda Mania! no municipio.

Art. 2* - O Comitj Municipal da Saúde Mental - CMSM será conçraslo por represen-
tanlea dos aaguinles órgãos e enOdades;

1 - Secrelatia Municipal de Saúde — Represanlanle: Ellana Nunes Martinella:
Coordenedcre do Comilá: Ãngsla Poluso:

II - Secretaria Municipal de Educação: Dela Rutalo:
III - Escola Estadual da Educação: AAIana Lorenzl;
IV-Centro de ReferáncladsAáslsténclaSodal-CRAS- Fernanda Tomaasonl;
V - Conselho Tul^. Sheila Tschá;
VI - Associação de Pais a Amigos dos Excecdonsls - APAE; Cleide Bortdxto;
VII - Prqelos Sccials • CRAS: AOiana Lopes;
VIII-Policta Mittar: Celso Perèo.
Parágrafo único. A pamapeção no Comitá será constdsreda como de televanie

Interessa público a não será remunerada.
Art 3' - Compele ao Comilá MunNipM da Saúde Mental - CMSM:
a) Articiis as potiPcas salorias ne árrbilo municipal cxm vistas á construção de

imva rede iniersetotisl da pravervção da agravos e pcomo^ á saúde tnentai;
b) ArtictAar a ação dos dvscsos órgãos da sdninisirsçM púbicá munic^ e da

scciedada civil de rrado a Inlarar e ainhar suas atNidsdss voliadas á ptonioçãb da
saúda mamai;

c) Assessorar a rede imerselorial de prevençãe de agravos e prorração á saúde
mental do municipio na Implaniação e Imptotrantação de ações locais, esliniando
pare que as mesmas s^am Inccvporadas a previstas nos recixsos orçamentários dos
órgãos munlcipsís envolvidos;

d) Identificar, mapear a dimigar no âmbito municipal os serviços e programas
desenvolvidos pela adminlitração pública a pelas 0N6S na ãrea da prcmoção ã
saúda mental a prevenção de agravos;

a) Deãnir e organizar as aüvliMdes do Comitê Municipal, podendo pss tsso, Ins-
litur leglmenta interno, aprovado pelce seus membros; a

I) Atender as orleniaçoas a díreulzes propostas pelo Cemllé Regional Inlersecre-
tartal de Saúde Mental.

Art 4' - O Comitã Municipel de Saúda Mental norteará suas ações, elravás das
seguimos direirizes:

s] Integrar e tfnhar as ifverus ações na área da pre/ençâo de agravos a pro
moção da saúda mental pelenclallzando os esforços de mod: a não gerar ações
sobrepostas e desaráculadas; e

b) Observar os phnclpios consbtulivQS do Sistema l!/nico Oe Saúde, Sistema Único
de Aissisténcla Social, Ministério da Educação e Cultura, Políticas de Direitos Huma
nos 9 Gdadanla, a, das demais pollbcas Inlarsetortals e dos documanbs dalberati-
vos das Instâncias da controla social,

Art 5' - A cocrdeneção do Comilá Municipal de Saúde Mental caberá a Secretaria
de Saúde, podendo haver rotallvidaOe entra os demais d^iartamentcs.

Art. 6* • Este Decreto entrará em vigor na dala de aua piiMIcaçáo, revogando-se
o Decreto 2905/2013 e as rãsposlções em contrário.

Vitorino, 31 de julho de 2013.
Juarez Votri

Preleito Municipal

LEI b* 12870013

Ueiirit; Aim«i e reosr • larr
a*9te McMI EtpMW no vUv 09 flS
UOOB,U nne 9 ooon mf noAI ee
tfVBonfc do ffoiwotpo 9 09 aeot
^uvuevax

A CÂMARA MUMCIPAL DE VEREADORES DE VTTORINO, ESTADO DO

PARANÃ. APROVOU, E EU, JUAREZ VOTRI, PREFEITO MUMCIPAL, SANCIONO
ASEGUROEIEI:

Ali I* • FIci o Podar Executivo autoraido a ebilr CiaAo

AdMonil Eipecial no wçemenio garM do municipio. no vei09 de RS 24,000,00 {Hrbe
a quão ml reele). para atender ea eegutiiee Ootaçõae Orçamantãnct.

09CC- SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO 00INTEMOR E AORKUITURA

0901 - DIVISAO OE SERVIÇOS R0D0V1ÃRI0S
28,782.0016.2033 - Manter o Cenaórcto Portei do Pinhée

3.1.71.70-RaleiopelapaitiapoçaoimCane6raePlbleo KXW RS 2000,00

3.271.70-Ratelopelepanc9sçdoamCoreoidoPObaco 1000 RS20.000.00
44.71.70-RmeiopeMpma^ieção em CenaófdaPObãeo IDOO RS 1.000,00

/ML 2* - Fici e Podar ExecutNo Mvnicipai autortsado e

■luallxet oa valorie coneturtee de anexos prevMee na LDO - Lei de Dketrltas

OiçamentÉilaa e PPA - Plano Pturtanuil de inveslmentee conaidarando e
cumprimento dai noimea estebeiecMee no SIMAM 2019 (Btetama de intameçõei

Mix^ctpeie - /úeompenhamento Menset) do Trfeunal de Contes do Eetedo,
especificsmente ccm raiarãncii so Módulo Ptenajemento.

Art 9* - Pera ooáertuis do que nte o lílioo ijitsftor ficam

Irtfcedee eome Recureei de tnMçte perdei doe eeguntei dotfçde» uiçaiiierSiíti»:

0900- SEMETARIA DE DESENVOLVIMENTO 00 INTERIOR E AGRICULTURA
0902-OhrtSAO OE AGRICULTURA

tS.aas.OOl7.20SO - liMfulinçds de Agttabin de Muiãdple
232241-182-CwtrMgeie 1000 RS 24.000,00

AH 4* - EM Ldl enowt em ne dM de tue

OMãnsli do PraMo Muntclpdl de VHermD, Eitfde de Pstanl em 30 da Jitfo

LEI D' 1298^013

jh/Mn o AdsOntf
SéMdWiWM * Rf 67U1.00 íongM* « M0 fi4

*«««•• daa fWI ne dp • dl
Mij

A CAMARA MUNICrPAL DE VEREADORES OE VfTORiHO, ESTADO 00
PARANÃ. APROVOU, E eu, JUAREZ VOTW, PREFEITO lAJMtCIPAL. SANOONO A
SEGUINTE L£t

Art 1*- Ffc» o Poder ExeoM aulortxedB e lett Cra^ ArSdenAí ne
Mçameno gorsl do nurieMo, ra vetor do RI S7.SZ2,00 (lirsture» o tm mlumruieev1nloooa9reo»),pormreondoio9 99Bi4ieeeOM9eo9 0ivim*Aii9e.

DSOO- SECRETARIA DA SAÜIM
(»>2 - FUNDO MUNICrPAL DE SAÚDE
10201.0005.2012 - M9nter progreme di Vgidrali ora Solido
23.90.30 - 72-lAotonU de Coniun-O 1497 RS 19.150,«
13 90,39 - 73 - Outro» Sotviçoo do Tmcolroe • PJ 1497 RS 809#.»
4.4,90.#2 - 74 - Eoupunemo» e Mítortel Petraenonie 1497 RS 30 076.»

Ait.2*-FlcioPsderExecullvsUunicleel ausrlisoo o Mueiaar oo veieree coniraieta
dt anexos prwrttte» na LDO - Ld de CUrotruei OrçemorSArlM a PPA - Pleno
plutienual do Invostlmonioo conoUorando o oxnehraorlo doe normee ooteooleclOii
no 8IM-AM 2013 ISmeme Ca (ntorrneçíoe Mimapde - Acomponhemoitf Montai) do
Tneund de Conto» do Balado, ««oocmeomonto com nNrerjcie »o MódUo
Penejiinanto

Art V ■ Pera cotemos de que trata o aflige entoner ílcim IndKidoe come Rionai
Exooise de/úneeacaçto conrerme abilxs rapocdlcMo

Exoeeao de Aflecadatdo
RacuiaosVigleSUS tora» 1487

AH 4* - Eala lei anlrare
(gapoMOea em coneeiU.

RS 57.322»

I putlleecão, irnligedet es

OMnele do Preie» MudapiT oe Vtonno. ÊiMOO do Panrã era 30 de JUho

LEI n'1299/2013

^daudo: AiXorea o PtM ataodra • amr a«iA> Á4am
Eipsau no vser 09 /tS 4d(0Pa» iQieeraoraoe o ato ad

A CAIAARA municipal OC VE/TEADOREB OE VITORINO, ESTACO DO
PARANÃ, APROVOU, E EU, JUAREZ VOTW, PREFBTO MUMCIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

AlL 1* • FIce e Pete ExiaiM aracrlrado a eertr Cradlo

Adòensl Fsfiorial no ivçtoiiamu garil do miavclple, re valer de RS ACS.POO,»
(queliocanioe a oIId mireaia), para alandor aa (agiinHa Ootaçõaa Orcamenana#
0800- SECRETARIA CA SAÚDE

0902 - FUNDO MUNICIPAL OE SAIJDE

10.301.0005 l.ooa - Cotolrução UiAMa Saúda
4.4.9021-Otoea o Inalalaçõea 1496 RS 408000,00.

AH 2* • Fica e Pedat ExaouiNa Miaildpti auioniade a
■tuaScar oa vatoraa canalanlaa da inoioa prevlttsa na LDO • LaI da DIratitzoa
Orçaraofltériaa a PPA - Plano Plurtanual da InvaalJnanUo cenaidsianao o

cuitaánoilo daa noirraa iilHilacIJai no SIIAAM 2013 (Slalomo da tnfotniaçdia
Munlclpaio - Acamperbamamo Monad) do Tiftnitl do Comta do Eelede.
espaoincameiee eom raJeidncii eo Módulo PliM|iinaiSo.

AH S* - Para ccberture de que trata o arttee arlarlta
Sm tndceace como Racutet Eaceaio de Anecedaçto. contHme ebel»
eepecdicede:

Exceeee de/Mrecedeçãe
RacmaeUAPSFII Nma149« RSeOS.OOO,».

AH 4* - Eete lei inlrarã em vtger ne dela dl lut
putictçio, itowgedee ia i%»-«i;õae an cortrirto.

Oatarala do PnMd Uundpil de ViBrine, Eeiade do Patanã am » de JUhe

vtmti
PiMIo

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
AVISO DE HOMOLOGAÇÃODE UCfTAÇÃO

PREGÃO N* 52^)13
Expirado o prazo recursal, lome-u público ■ hcmologa^ do prccadlmenlo

icilalòtio em epígrale e s aciudicação do cbjelo em levcr dqt) erapreu(a).
íff- TW ir

Salto do Lontra, 31 de julho de 2013.

AVSO DE KCMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N* 54/2013

Expirado o prezo recmal, loma-u piblice a homologa^ de proeedimBnlo
licitai^ em epígrafe e a njudcaçèo de cbjelo em Isvw da(s) etTbteufs):

m

•
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Salto do Lontra, 30 de jUho do 2013
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Extrato Contratos. Pregão n' 46/2013.

— do Sudoeste do Paraná - DIOEMS:
Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 Ano II -Edição K*.CI399

DECRETO N" 724/2013

OBJETO; A aqustção de Enslladaras Novas e Tratores Agrícolas de Pneus Novos, em
Rendimento ao Contrato de Repasse n® 777619/2012/MAPA/CAlXA Processo 1000327-
96/2012. celebrado entre a Líntâo Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura
Pecuária e Alastecimento. representado pela Caixa Econômica Federal e o Município
de Pato Branco, objetivando a execução de ações relativas ao programa Apoio ao
pequeno e médio produtor agropecuário, PRAZOS. LOCAL DE ENTREGA E VIGÉNCiA.
A contratada deverá efetuar a entrega dos equipamentos, em até 60 dias. contados do
recebimento da Nota de Empenno. A entrega deverá ser telta na Rua Floreiio Zandonà
rf 2155, Bairro Pintieirinho, em Pato Branco - PR . O período de vigência contratual será
de 90 dias contadce da sua assinatura PGTO: Será efetuado no 15® dia útil do mês apôs
a erírega do ocijeto, mediante Laudo de Recebimento emitido pelo Gestor do contrato
e apresentação da respectiva Nota Fiscal. DOT ORÇ: 1103 - Secretaria Municipal de
^ilcultura -0412200311.032 - 44905200, desdobramento 769 - 4712, 1103 - Secretaria

Municipal de AgricuiUira - 0412200311.032 - 44905200, desdobramento 6185 - 6310.
GESTOR' O Secretário Municipal de Agricultura. FORO: Comarca de Pato Branco - PR.
CONTRATO N® 2502/2013 - Comércia Agrícola Capri Ltda, com o vaor de RS 22 889,50
e CONTRATON® 2503^2013 - Ta'sa S/A. com O vatorde RS 322.800,00. Pato Branco, 22
de julho de 2013. Augusiinho Zucchi - Prefeito
Pato Branco, 03 de janeiro de 2012.

Pir^HAkraSÂO BENTO

n<E FEITURA

DECRETO N®723/2013

Nomeia Membros doCOtJSELHOMUNICIPALDEASSiSTÉNCiA SOCIAL.
ARGEU ANTONIO GEiTTENES. Prefeito Municipal de Pinha de São Bento, no uso de
suas atribuições l^ais. com base nas disposições da Lei Municipal n® 084/1997 e nas
deliberações dax conferência Minicipai õe Assistência Socia.
DECRETA

Rcam nomeados os membros do CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTÍNCiASOCiALe
INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMABOLSAFAMÍUA. para o mandato
de 20/07/2013 A 20^7/2015. ticaido cohstftuído;
REPRESENTANTES GCVERNAMENTAIS;

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENClASOCiAL

TITULAR: Rosane Stormoskl

SUPLEf^ilí: Rosa Margarete Mota de Souza
2-SECRETARIAMUNlCIP/M-DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Lenir dos Santos Uma HancK

SUPLENTE: Mareia Chaves da Silva

3-SECRETAR)AMUNICiPALDE SAÚDE
TITULAR' Kaftuça Mara Pasa
SUPLENTE; NliseVerônica HecklerCamíel

4- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -ORAS

TITULAR: Ideie Bonettl

SUPLENTE: S^^&e Maria Piazentíni

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAiS
1-USUÂRJOS
Representantes do CRAS/HORTACOMUNITÁRIA
" -TITULAR: Dofvailna Trindade Lea

^^'LENTE; Ciaci Morgenstenn
Represeitanfes do CRAS/PAJF
02-TiTULAR: AntoniaCieoci Daiariva

SUPLENTE. Teresa Nunes deAzevedo

ii-TRABALHADORES

03-APP SINDICATO

TITULAR; ElisaneTeresinha Pereira de Souza

SUPLENTE: SoniaAparecida Faiier Beppter
Ili-ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS
TITULAR: Sandra Garlet Briedes /APMI

SUPLEN TE: ifeuza Mana da Silva / Clube da Felicidade

Gabinete do Prefeito Muiicipai de Pinhal de São Bento. 26de julho de 2013
ARGEU ANTONIO GEiTTENES

PREFEITO MUNICIPAL

Dispõe sobre o grupo gestor e equipe técnica do PROGRAMA BPC NA ESCOLA, do
Município de Pinhal de São bento e dá outras providências.
ARGEU ANTONIO GEITTENES. Prefeito do Município de Pinhal de São Bento-PR, no
uso de suas atríbüções legais e considerando que o Município renovou a adesão ao
PROGRAMA BPC NA ESCOLA, criado pelo Governo Federal;
Considerando os termos da Portaria intermlnisleflal n® 18, de 24 de abril de 2007, que
Institui o Programa de Acompanhamento e Monitoramenfo do Acesso e Pennanêncla
na Escola das Pessoas com Deficiência Beneflciáilas do BPC-PROGRAMA BPC NA

ESCOLA

Considerando Portaria interministertai n® 1205. de 08 de setembro de 2011 , que
estabelece os novos procedimentos e e^rova os instrumentos para a adesão a partir de
2011 ao PROGRAMA BPC NA ESCOLA;

Corslderando Portaria MDS n® 160, de 25 de julho de 2012 . que estabelece critérios
e procedimentos relativos à transferência de recurscs financeiros aos Municípios e ao
Distrito Federal, para aplicação de Questcnàrio no âmbito do PROGRAMA BPC NA
ESCOLA:

Considerando Portaria inlerministeiiai n» 1.066, de 28 de agosto de 2012 .que redefine o
Grupo Gestor Inteiminislerial (GGl)do PROGR/WIABPC NA ESCOLA,
DECRETA:

Aft. 1® Ficam constituídos no Município de Pinhal de São Bento, o Grupo Gestor e a
Equipe Técnica OoPROGR/kMABPC NA ESCOLA com os seguintes membros:
l-GRUPO GESTOR:

a) Secretaria I4unicipal deAssistèncla Soclal-ROSANE STORMOSKI.
b) Secretaria Munlcipai de Educação Cultura e Esporte-LENIR DOS SANTOS UMA
HANCK.

c)Secrelaria Municipal de Saúde-NILSE VERÔNICA HECKLER CARNIEL.
§ 1® A coadenação do Gn^io Gestor caberá ao gestor da política de Assislência Social.
It-Eou IPE TÉCNICA:
a) Centro de Referência deAssistèncla Social-NEüZA DE CAMARGO BARBIERl
b) Secretaria de Educação Cultura e Esporte-MARCIA CHAVES DA SILVA
c)8ecretaria Munlcipai de Saúde-KATIUÇA MARA PASA.
§ 2° A coordenação da Equipe Técnica caberá à servidora representante do Centro de
Referência deAssistèncla Social.

Art. 2® Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
císposições em contràno.
Pinhal de São Bento. 26 de Julho de 2013.

ARGEU ANTONIO GEITTENES

PREFEITO MUNICIPAL

PLA^ALTO

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 047/2013

O MU NICIPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO. feZ saber
aos Interessados que com base na Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Mixticípai de n° 2727^007 de 26/06/2007 e suas alterações, sifesldiarlamente
ã Lei Fede-ai n® 8 666/93. suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583.
fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESEN CIAL sob n®047/2013, conforme
descrito abaixo:

OBJETO. Aquisição de 30.000 (trinta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL
DATA DA ABERTURA: 13 de agosto de 2013 - às 09:00 horas
Maiores informações jixito ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 048/2013

O MU NICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos Interessados que com base na L^ Federal
de n» 10 520 de 17 de julho de 2002, Decreto Minicipai de n® 2727/2007 de 26/0&2007
e suas cíterações, subsidtaiiamenie ã Lei Federal n® 8.666/93, suas alterações. LC
123/2006 de 14 de dezatibrode 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito
a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 04a'20i3, confomiedescrito abaixo:

OBJETO: Prestação de serviço profissionai na área de fonoaudiciogia. objetivando o
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de
Planalto.

DATA DA ABERTURA: 13 de ̂ OStOde 2013 - às 14:00 horas.
Maiores informações jixito ao Departamento de Licitações em horário de expedlerte.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

fO ICP OfcW A»ih*9a EWc3nlcBin<«ii* um <Urlí>cado
%^rJVI. » Rn^ Pa^salCP-BcuU. AM<SOP->Vis»:^cia<i»MurldRk»St 8a Sw<toi«l« d3 Piani ti» B»r«nllB Ca «uHnlIòiHM datt

dacumanta. ocaoftu* ̂>uBlicada aparta dofte.
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ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620, CENTRO - PLANALTO-PR

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2013

EMPRESA: ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME

CNPJN" 18.634.768/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N

048/2013, anexos I,II,III,IV,V,VT,VII, Minuta de Contrato,

referente contratação de empresa especializada visando a

prestação de serviço profissional na área de fonoaudiologia,
objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela
Secretaria de Educação.

Planalto-Pr 03 de Agosto de 2013.

NOME: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS

RGN° 9.543.253.0

ASSINATURA:



ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620 CENTRO

PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME

CNPJN° 18.634.768/0001-82

ENDEREÇO AVENIDA PORTO ALEGRE FONE: (46) 9923-4944

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PR

Credenciamos o(a) Sr.(a) Ana Greice Schonhalz Martins,

portador(a) da cédula de identidade sob n° 9.543.253-0 e CPF sob n°

054.790.269-76. A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013, 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, 13 de Agosto de 2013.

ANA GREICE SCHONHAl^ MARTINS
RG: 9.543.253.0

CPF: 054.790.269-76

GERENTE



ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634,768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620 CENTRO

PLANALTO-PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS- ME

CNPJN° 18.634.768/0001-82

ENDEREÇO AVENIDA PORTO ALEGRE,620 FONE: (46) 9923-4944

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PR

O  representante legal da empresa ANA GREICE

SCHONHALZ MARTINS - ME, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013,

instaurado pelo Município de Planalto, declara para íins 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, 13 de Agosto de 2013.

ANA GREICESCHONHAL^ARTINS

RG: 9.543.253-0

CPF: 054.790.269-76

GERENTE



w

ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620 CENTRO

PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013

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; ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME

CNPJN° 18.634.768/0001-82

ENDEREÇOAVENIDA PORTO ALEGRE,620 FONE: (46) 9923-4944

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PR

O representante legal da empresa ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013, 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, 13 de Agosto de 2013.

ANA GRÊICE SCHONHALZ^ARTINS
RG: 9.546.253-0 ^
CPF : 054.790.269-76

GERENTE



(^  Município de Planalto

Pregão Presencial 48/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 18.634.768/0001-82 Fornecedor : ANA GREIQ SCHONH/VLZ MARTINS ME E-niaií-
Endereço : AV. PORTOALEGRE620APr01-CB^TFO-Ranalto/FR-CB^SSTSO-OOO Telefone-
Inscrição Estadual: Contador:

Página: 1

Representante: ANA GraaSCHONHALZMAF?nNS CPF: 054.790.269-76

Endereço representante: AV PORTO ALEGRE620 - CEÍNTOO - PLANALTO/PR- CEP 85750-000

E-mail repres-.entante:

Banco: Agência:

Lote : 001 Lote 001

N" ttem Descrição do Produto I Servtço Qtde. Unid.

RG: 95432530

Conta:

Preço Máximo Marca

Fax: Celular:

Telefone contador:

Telefone representante:

Data de abertura:

001 Profissional fonoaudiólogo(a) visando; Oiier^ar, estimular, detectar

e intervir em problemas na área de voz, de comunicação oral/escrita e audição, tendo como
público-alvo alunos, pais e professores a fim de contribuir para o processo de ensíno-
aprendlzagem evitando a grande demanda de alterações e distúrbios da comunicação humana;
Realizar triagem com o objetivo de traçar o perfil epidemiològico da comunidade escolar e
diagnosticar patologia, Orientar pais e professores diante de casos específicos. Mantendo
sempre contato com a equipe pedagógica e psicóloga; Promover palestras sobre linguagem oral
e escrita, voz e audição; Desenvolver programas de saúde vocal do professor. Realizar
encaminhamentos para terceiros profissionais; Realizar fono terapia nos casos de distúrbios da
comunicação, fora do ambiente escolar. Carga horária de 12 (dos) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal de Educação..

Vaidade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 15 dias

768.00 H 20.00

Preço Unitário Preço Total

19.60 15.206.40

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

16.206,40

16.206,40

ANA GRBa SCHONHALZ MARTINS ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

esProposta • Versão; 1,1.1.7

1308/201315:35:11



Município de Planalto - 2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 48/2013

Págimrl

Objeto; prestação de seiMço profissional na área de fonoaudología

Lote: 0001 Iterrc 0001 Profissional fenoaudiólogo(e)visatdo; Orientar, estimular, detectar Marca: Quartidade: 78^00

e l^4er^fr em problemas na área de w. de comncaçáo oral/escrita e audçáo, tendo coim púUlco-aiu} aluws, pais eprofessores a fim contribuir para o processo de ensino-
aixendizagem e\ltarxto a grande darenda de altera^ e distúrbios da comunicação humana; Realizar triagem com o objetivo de traçar o perfil epderriológico da comirtdade escolar
e diagnosticar patologia; Orientar peise professores diarfe de casos específicos. Mantendo sempre cotato coma equipe pedagógica epsicOloga: Prormver palestras sobre
linguagem oral e escrita, \oz e auíçâo; Desenwlver programas de saúde vocal do professor: Realizar encaminhamentos para terceiros profissionais; Realizar fono terapia nos casos
dedistúrhiosdacomizácaçâo, fora do ambiente escolar. Carga horária de 12 (doze) horas serrBnais.corfcrmeprogranBçáoda Secretaria Muricipal de Educação..

Fornecedor 10041

Rodada

ANA GREICI SCH0NHAL2 MARTINS ME

Valor

Vencedor

Lance Inicial

1

19.80

19.80

ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS ME

ANA GRBCI SCHONHALZ MARTINS

EmrBdo por: CARLA, ra versão: 5503 q
13C&20f3 I6:-C:ia



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO

85750-000

CNPJ 76.460.526/0001-16

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

PLANALTOPARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N» 048/2013

DATA: 13/08/2013

EMPRESA: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS - ME.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade até 05/02/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 10/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 05/02/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 07/12/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 11/10/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 04/02/2014;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;



Certidão Negativa de Debito Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E As DE TERCEIROS

N" 000902013-14021768
Nome: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a 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:

- averbação 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://wviw.receita.fazenda.gov.br>.

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

Emitida em 09/08/2013.

Válida até 05/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp7COMS_BIN/SIW_Contexto... 09/08/2013
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CAtXA CAIXA EUONCJM CA FEDERAL

Certincado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:

Endereço:

18634768/0001-82

ANA GREICI SCH0NHAL2 MARTINS ME

AV PORTO ALEGRE 620 AP 01 / CENTRO / 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: 12/08/2013 a 10/09/2013

Certificação Número: 2013081210250744089587

Informação obtida em 12/08/2013, às 10:53:24.

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/CrtyCrí7FgeCFSlmpnmirPapeLasp?VARPessoaMatnz=208035... 12/08/2013
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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: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a 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 iei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://wvirw.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:31:30 do dia 09/08/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2014.

Código de controle da certidão: B534.DEDC.5D79.CFA1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/E... 09/08/2013



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

m
PARANÁ
GOVsRNO no

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°10756821-66

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.634.768/0001-82

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.fazenda.pr.Qov.br

Esta Certidão tem validade até 07/12/2013 - Fornecimento Gratuito

IgBi Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10756821-66

Emitida Eletronicamente via Internet

09/08/2013-11:04:18

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ-l... 09/08/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N° 6842/2013

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 11/10/2013, 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.

Planalto, 12 de Agosto de 2013

REQUERENTE: A mesma
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QET4544Z29PE

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

11704

CNPJ/CPF

18.634.768/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

1423

ENDEREÇO

AV. PORTO ALEGRE, 620 - APT 01 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

• riefeitura Municipal

^PlANALTO-P'^''^J^

Emiiido por EDSON RICARDO BOlVffiS

IVO E
Auxiliar
Decreto

Pin^pceir
23961/200

12/08/2013 17:01
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 18.634,768/0001-82

Certidão n®: 33845420/2013

Expedição: 09/08/2013, às 11:10:45
Validade: 04/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n® 18.634.768/0001-82, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dad^s
necessários â identificação das pessoas naturais e jurídiaas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçofes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

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

Dúvidas e sugestões: cndt®tst.jus.br



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comércio
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO PE EMPRESA - NIRE DA SEDE

41107469476

^nPRRSRI^cõmpIãlõ^êíiü

ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS

NIRE DA FILIAL (prcenchsr somente

xxxxxxxxxxxxx

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

MD F Q
REGIME DE BENS(sa Casado)

COMUNHÃO PARCIAL
RLHODE(pai)

GERVASIO SCHONHALZ

NASCIDO EM (data de nascimento)

25/04/1987

IDENTIDADE (número)

95432530

«10 reíeronté a filial)

ESTADO CIVIL

CASADO

LOVANE HIRT SCHONHALZ

ÕrgSo emissor

SSP

CPF(número)

054.790.269-76
EMANCIPADO POR (lorma de emancipação - somente no caso de menor)

XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO ■ rua. av. etc)

AVENIDA PORTO ALEGRE
NUMERO

620
COMPLEMENTO

XXXXXXXXXXXXX

BAIRROR>rSTRITO

CENTRO 85.750-000

COOiGO (X> município (Uso de
junta CornercW)

6466^"
município

PLANALTO

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

UF

I PR

CÓDIGO DO ATO

002

DESCRIÇÃO DO ATO
ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO

048

DESCRIÇÃO 00 EVENTO
RERRATIFICAÇÃO

CODIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

CODIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS ME

LOGRADOURO (ru3.ev. etc)

AVENIDA PORTO ALEGRE

NUMERO

620
COMPLEMENTO

XXXXXXXXXXXXX

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.750-000

iODIôO CiôMÜNiòifiiô
Uso da junta Comerciaf)
6466, ,

UF

PLANALTO PR I BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL-RS

5.000,00

VALOR 00 CAPITAL - (por extenso)

CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE

ECONÔMICA
(cnae)

Atividade Principal

8712300

Atividade seeundAria

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE
NO DOMICILIO.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

SO DA JUNTArCOMERCIAL'

.~.3-nâo

7  'SJA

304563175

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

17/07/2013

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

XXXXXXXXXXXXX

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FlUAL DE OUTRA UF
NIRE ANTERIOR

XXXXXXXXXXXXX

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPfiESARIO|^{ou pelo representant^lassislenle/gerenle)

Gioa G/m Mqx
ASSIN A DO

Ljo P\C
DATA DA ASSINATURA

31/07/2013 (

iSARIO

PARA USO EXCLUSIVO DA ; JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO..
PUl QUIVE-

05/cf/dOI:^

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM; 05/08/2013
SOBNÚMERO: 20134527453 •
Protocolo: 13/452745-3, DE 03/08/2013 • •

inpresa:41 1 074694"? 6 . . .. .y . .
,HA GREICI SCHONHALZ IIARTINS ME SEBASTIÃO MOTTA

SECRETARIO GERAL



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comércio
REQUERIMENTO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO 00 REGISTRO OE EMPRESA - NIRE OA SEDE

xxxxxxxxxxxxx

^SR^Í^TnrRRSFRBTcSrnplêlie ãErêvSíürãtPto, sem sE

ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS

NIRE DA FILIAL (preencher somente se slo referente e filial)

XXXXXXXXXXXXX

DQJBABâSSIÜ

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

MD F 0
REGIME DE BENS(se casado)

COMUNHÃO PARCIAL

ESTADO CIVIL

CASADO

FILHO DE (pai)

GERVASIO SCHONHALZ
(mia)

LOVANE HIRT SCHONHALZ

NASCIDO EM (data da nascimento)

25/04/1987

IDENTIDADE (número)

95432530

Órglo emissor

SSP r
PR

CPFInúmero)

054.790.269-76
EMANCIPADO POR (lofina da emancipa;So - lomenta no caso de menor)

XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO • rua, av, etc)

AVENIDA PORTO ALEGRE
NUMERO

620
COMPLEMENTO

APART 01

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

PLANALTO

:ep

85.750-000

COOIGO DO MUNICÍPIO (Uso da.
junta ComerdsD '' j
6466

declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade empresária, que não possui
outro registro de ernpresárío e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

UF

I PR

CÓDIGO 00 ATO

080

DESCRIÇÃO DO ATO
INSCRIÇÃO

CÓDIGO 00 EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO 00 EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS

LOGRADOURO |rua,ev, etc)

AVENIDA PORTO ALEGRE
NUMERO

620
COMPLEMENTO

APART. 01

BAIRRO«ISTRITO

CENTRO

CEP

85.750-000

CODIGO DO município

(Uso da junta Comercial)
6466

MUNICÍPIO

PLANALTO

UF PAIS

I PR I BRASIL
CORRao ELETRÔNICO (E-MAIL)

XXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL • RI

5.000,00

VALOR DO CAaXAL - (por extenso)

CINCO MIL REAIS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS E PARTICULARES
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxx

CODIGO OE ATIVIDADE

ECONÔMICA
(cnae)

Atividade Principal

8712300

Atividade aeeundirta

8650004

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

DATA OE INICIO DAS ATIVIDADES

05/07/2013

NUMERO PE INSCRIÇÃO NO CNPJ

XXXXXXXXXXXXX

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FlUAL DE OUTRA UF
NIRE ANTERKIR

XXXXXXXXXXXXX

uso OA JUNTAjCOMERCIAL

1-8im

S-não

201304490397

ASSINATURA OA FIRMAPELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/asslstente/gerente)

.fW/.
DATA DA ASSINATURA

27/06/2013

.ASSINATURA DO EMP^SARIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.

PUBtrítSÜE ARQUIME-SE

Á  l

níÍTÃsPPMERCfAL DO PÃRÃNÃ
regional de CAPANEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17 /ni/Ofí i •,SOB NUMERO: 41107469476 ^
Protocolo: 13/397372-7, DE 09/07/2013

ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1

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.

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.634.768/0001-82

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

17/07/2013

NOME EMPRESARIAL

ANA 6REICI SCHONHALZ MARTINS - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

AV PORTO ALEGRE

NUMERO

620

COMPl^MENTO

APT 01

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO
UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SfTUAÇÃO ESPECIAL
*•***««*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 09/08/2013 às 11:14:34 fdata e hora de Brasília).
Pvoltarl

Pácina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize .sua página

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovan... 09/08/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

ALVARA n" 1423/2013

O Município de Planalto, conforme protocolo n'' 1368 de 12 de Agosto de 2013 concede alvará de licença
para localização a:

Nome:

ANA GREICÍ SCHONHALZ MARTINS ME

CNPJ/CPF:

18.634.768/0001-82

Nome Fantasia:

Localização:
AV. PORTO ALEGRE. 620 - APT 01 - CENTRO CEP: 8575000 Planalto - PR

Inscrição: 11704

Atividades: Área Utilizada: 50,00
8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.

Horário de funcionamento

Comercial -08:00 às 18:00

Emitido em Válido até
12/08/2013 31/12/2013

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas
características do estabelecimento ou transferência de locai.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, o
contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 dias
IMPORTANTE:

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos, mantendo em dia sua situação perante o
fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadorias, auxílios, pensão. Zele pelo seu
Futuro.

Emlssw EDSON RICARDO OOV

rfõfeitm Municipal

CONFERE COM
o ORIGINAL

nata B ,D)0

rASSÍNATURA

j^^^^TO-PABANA 1

IVO B/ ppi
Auxiliar F inapceiro,Decreto 2^^2005

de
12/08/2013 17:C
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regional de fonoaudiologia
CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

VAL£ COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA
Art. 1' da Lei n" 6.206 de 7 de maio de 1975

fnsorfção N« 9750-PR
Nome ANA GREICI SCEONHALZ

3a Região

<3- Sang
Riiação Gervasio Schonhalz

Lovane Hirt Schonhalz
Nacionaitdadebrasileira MaturaiPlanaito/PR
Nascidoa 25/04/1987 9.543,253-0

PRE^WENTE do CRFa

CONFERE COM
O ORIGINAL

assinatura

Marisa Kruger
Téc. CROPR 030251/0-7
RG 12.490.306-8/PR
CPF 310.216.990-68



ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634,768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620 CENTRO
PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME

CNPJN° 18.634.768/0001-82

ENDEREÇO AVENIDA PORTO ALEGRE,620 FONE: (46) 9923-4944

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 048/2013, 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, 13 de Agosto de 2013.

NOME: ANA G^ICE SCHONHALZyí^ARTINS
RG: 9.543.253-0

CPF: 054.790269-76

GERENTE



ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18,634.768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620 CENTRO
PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

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

PROPONENTE; ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME

CNPJN° 18.634.768/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE,620 FONE: (46) 9923-4944

MUNICÍPIO: PLANALTO EST. PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013, 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 à

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

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 13 de Agosto de 2013.

n
1

fMXx-

ANA GREIC^ SCHONHALZ MAI^INS
RG: 9.543.253-0

CPF: 054.790.269-76

GERENTE



ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME
CNPJ: 18.634.768/0001-82

AVENIDA PORTO ALEGRE, 620 CENTRO

PLANALTO - PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL: ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS - ME

CNPJN° 18.634.768/0001-82

ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE FONE: (46) 9923-4944

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.PR

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação será:

NOME ESPECIALIDADE N° REGISTRO ASSINATURA

ANA GREICE

SCHONHALZ

MARTINS

FONOAUDIOLOGA 9750/PR

Declaramos, outrossim, que o profissional acima
relacionado pertence ao nosso quadro de profissional.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto, 13 de Agosto de 2013.

/

ANA GREICE SCHONHALZ MARTINS

RG: 9.543.253-0

CPF: 054.790.269-76

GERENTE



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 48/2013

Página:1

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

Pomecedor: 10341-1 ANAGREICISCH0NHAL2MART1NSME

toteOOl -Lote001

001 8192 ProOssioral fonoa(jdólogo(a} visando: ̂ iert

CNPJ: 18.634.788/0001-82 Tetefone;

H  768,00 Habílitaòs

Status: Habintado 15.206.40

15.206,40

19.80 15206,40 *

VALOR TOTAL; 15206.40

EwKido por: CARLA, na versão: ffiCQ q
130K20«;»a4ft11
^ :—
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Município de Planalto -2013
Mapa da Licitação

Pregão 48/2013

Data abertura; 13/08/2013 Data julgamento: 13/08/2013 Data homologação;

CNPJ: 18-634.76a'0001.82

ft6lna.i

Produto UN. Quarttdade Proço Marca

LoteOOl -Lote001

001 Profissional fonoaudíólogota) wsan

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

768,00 19.60'

18206,40

CNPJ: 18634.768/0001-82 - ;eici schonhalz martins me

Erritido por: CARLA. ra<«rsão: SSCOq
FRU-FfiBtrado DES-Daserto EMP-Ertpate EME-Entale ME

13C6OT1315:46:03



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

PREGÃO PRESENCIAL N" 048/2013

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de
reimiões 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° 048/2013, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa especializada visando a
prestação de serviço profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município
de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 15.360,00 (quinze mil e
trezentos e sessenta reais). Abertos os trabalhos, foi credenciada a representante da
empresa: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS, SRL ANA GREICI
SCHONHALZ MARTINS. 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 do objeto, prazos e
condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado.
Em seguida foi realizada a classificação da proposta, e subseqüentemente aberta a
fase de lance verbal, cujo o valor do lance esta devidamente demonstrado em
documento em anexo, foi considerada como proposta válida e lance vencedor, onde
constatou-se que consagrou-se vencedora a empresa subsequente:
ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS

Lote Item Produto

Profissional fonoaudiólogo(a) visando:
Orientar, estimular, detectar e intervir
em problemas na área de voz, de
comunicação oral/escrita e audição,
tendo como público-alvo alunos, pais
e professores a fim de contribuir para
o processo de ensino-aprendizagem
evitando a grande demanda de
alterações e distúrbios da commúcaçâo
humana; Realizar triagem com
objetivo de traçar o perfil
epidemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia;
Orientar pais e professores diante de
casos específicos. Mantendo sempre
contato com a equipe pedagógica
psicóloga; Promover palestras sobre
inguagem oral e escrita, voz
audição; Desenvolver programas de|

Unid.

H

Quant.

768

Preço unit.

19,80

Preço total

15.206,40



saúde vocal do professor; Realizar
encaminhamentos para terceiros
profissionais; Realizar fono terapia nos
casos de distúrbios da comunicação,

fora do ambiente escolar. Carga
horária de 12 (doze) horas semanais,
conforme programação da Secretaria
Municipal de Educação.

TOTAL 15.206,40

Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao

certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora:
ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS., 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 e do lance verbal final
efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor
da empresa ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS, pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ N" 18.634.768/0001-82, situada na Av. Porto Alegre, rí' 620, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada em l"* lugar para o
fornecimento do objeto em sua totalidade, pertinente a prestação de serviço
profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de ações
executadas pela Secretaria de Educação, 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 HOMOLOGAÇÃO, 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 do licitante.

O V
LUIZ CAR^S BONI

Pregoeiro
747.491Í029-20

n

KRUGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO AL

GOERGE

Membro

040.368.469-22

ANA GRt^I SCHONHALZ
MARTINS

Ana Greici Schonhalz Martins



^ÍnXíT?-

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJN^ 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviço profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de
ações executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, a
classificação ficou a seguinte:
ANA GREICi SCHONHALZ MARTINS

Classificação

1

Lote Item Objeto

Profissional fonoaudiólogo{a) visando:
Orientar, estimular, detectar e intervir em
problemas na área de voz, de
comunicação oral/escrita e audição, tendo
como público-alvo alunos, pais
professores a fim de contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem
evitando a grande demanda de alterações
e distúrbios da comunicação humana;
Realizar triagem com o objetivo de traçar o
perfil epídemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia; Orientar
pais e professores diante de casos
específicos. Mantendo sempre contato
com a equipe pedagógica e psicóloga;
Promover palestras sobre linguagem oral e
escrita, voz e audição; Desenvolver
programas de saúde vocal do professor;
Realizar encaminhamentos para terceiros
profissionais; Realizar fono terapia nos
casos de distúrbios da comunicação, fora
do ambiente escolar. Carga horária de 12
(doze) horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal de
Educação.

Valor do item

15.206.40

Planalto-Pr., 13 de agosto de 2013.

LUIZ CARLOS BOf
Pregcpirc

747.491 029

MARI$fi»H<RÜGER
(lembro

310.216.890-68

ROBERTO

GOERGE^ n
Membro

040.368.469-22
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município de planalto
CNPJ JV" 76A60.526/0001-16

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

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

PLANAFTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

O presente Processo de Licitação n° 048/2013. na modalidade de

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviço profissional na área de fonoaudiologia,

objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,

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 do objeto a empresa vencedora do certame.

to de 2013Planalto-P/-., 14 de

ASSESSORI

OAB/PR

URfDICA

40209
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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.cotn.hr
Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

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° 048/2013, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviço profissional na área de fonoaudiologia,

objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,

deste Município de Planalto, em favor da empresa ANA GREICI SCHONHALZ

MARTINS, e em conseqüência ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma

para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 15 de agosto de 2013

MARLON FERNANDO KÜHN

PRè=ElTO MUNICIPAL



município de planalto
CAÍP/N^ 76A60.526/0001-16

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° 16^2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2013

W

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Ana Greici Schonhaiz Martins, na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, if 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 n" 643.844.469-34.

CONTRATADA: ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS, inscrita no CNPJ sob n"
18.634.768/0001-82, com sede social à Av. Porto Alegre, n" 620, Centro, Município de
Planalto, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Administradora: Sr''.
ANA GREICI SCHONHALZ MARTINS, brasileira, casada, empresária, portadora
do RG n 9.543.253-0 SSP/PR e do CPF n'' 054.790.269-76, residente e domiciliada na
Av. Porto Alegre, n" 620, Centro, Município 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 área de fonoaudiologia,
objetivando o desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Educação,
deste Município de Planalto, conforme abaixo segue:
ITEM

01

QUANT

768

UNID.

H

DISCRIMINAÇÃO

Profissional fonoaudiólogo(a)
visando: Orientar, estimular, detectar
e intervir em problemas na área de
voz, de commúcação oral/escrita e
audição, tendo como púbUco-alvo
alunos, pais e professores a fim de
contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem evitando a grande
demanda de alterações e distúrbios
da comunicação humana; Realizar
triagem com o objetivo de traçar o
perfil epidemiológico da comunidade
escolar e diagnosticar patologia;
Orientar pais e professores diante de

VALOR

UNIT.

19,80

VALOR

TOTAL

15.206,40
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município de planalto
C]VP/JV° 76,460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

casos específicos. Mantendo sempre
contato com a equipe pedagógica e
psicóloga; Promover palestras sobre
linguagem oral e escrita, voz e
audição; Desenvolver programas de
saúde vocal do professor; Realizar
encaminhamentos para terceiros
profissionais; Realizar fono terapia
nos casos de distúrbios da

commúcação, fora do ambiente

escolar. Carga horária de 12 (doze)
horas semanais, conforme
programação da Secretaria Municipal
de Educação..

TOTAL 15.206,40
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^ 048/2013, 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$ 15.206,40 (quinze mil, duzentos e seis reais e
quarenta centavos), 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
Sei*viços, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

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

utihzados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes

Conta da despesa Ftmcional programática Destinação de recurso
880 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000000

900 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.0000104

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/12/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS
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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;
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) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela

Secretaria de Educação, a qual ficará responsável pelo
acompanhamento dos serviços executados;

c) 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;

d) desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos
usuários/pacientes, bem como, obedecer rigorosamente as normas
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde;

e) o profissional designado para a execução dos serviços deverá
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-lhe exclusiva responsabilidade por
eventuais transgressões;

f) solicitar autorização prévia da CONTOATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

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

h) 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;

i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, dujrante 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
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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

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 contiatar com a administi-ação, 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 ait. 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 lú'
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de
2014, tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser
prorrogado na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS



MÜNICIPIÕ DE PLANALTO
CNPJN^ 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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
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 fím de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr., 15 de agosto de 2013

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Oldecir Campos
RG 6.045.397-7

CPF990.I35.769-J5

Marisrt Kruger
Téc CRC-PR03O2S1/O-7
RG 12.490.3O6-8/PR
CPF 310.216.890-03



16 deAgcsto d» 2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 046^2013

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paianá - DIOEMS =

Instituído pela Resctuç^ 001 de 04 de Outu&ro ds 2011

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai n" 04612013. lavrada em 13 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resütado final
do Processo Ucitâõrio, na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de fimoaudiología, objetivando o desenvoMmertio de ações
executadas pela secretaia de Educação, deste Município de Planalto
EMPRESA: Ana Greici Scnonhaiz Martins

QUANTIDADE-768 H

VALORTOTAL: RS 15.206.40 (quioze mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos).
DATA: 15 de agosto de 2013

. MARLON FERNANDO KUHN - Prííelto Municipal

AVISO DE LICÍ1AÇÃO

TOMADA DE PREÇOS" N» 008/2013
O município de PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, fazem
saberaos Interessados que com base na Lei n» 8.666^3. LC123/2006 de 14 de dezembro
de 2006 e demais legislação aplicável em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis,
1583, fará realiza- Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n® 008/2013,
conforme descrtloabaixo:

OBJETO: Aqiisiçâo de medicamentos e materiais de consumo, destinado etclusivamente
ao atendimento de ações executadas peto Centro Municipal de Saúde do Município de
Piaraito.

TA DA ABERTURA. 03 de setembro de 2013 - às 09:00 horas.

"^m^iores informações junto ao Departamento de ücilações em horário deexpedente.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERIVAO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 197/2012, EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N® 043/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO E ARNO HENRIQUE LINK.

Aos vinte e cinco dias do més de junho do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. MARLON FERNANDO
KUHN. e /^NO HENRIQUE LINK neste ato representada por seu admlristrador Sr.
ARNO HENRIQUE LINK, resolvem em comum acordo adiar o contrato administrativo

n® 197/2012. firmado entre as partes em data de 31 de agosto de 2012. cujo objeto é a
contratação de empresa vi saído á aquisição de material de higiene e limpeza, destinado
exclusivamente as necessidades de consumo das unidades administrativas deste

Município de Planalto, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA. FIca alterada bllaleraimente a Cláusula Nona (da vigência)
constante do contrato administrativo n® 197/2012. prorrogado o prazo de vigência do
Contrato, consoante a referida cláusula, por mais 120 (cento e vinte) dias.
CLÁUSÜLASEGUNDA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições estipuladas no contraio original, e não alteradas por este instrumento.
E. para validade do r^e pelas partes foi pactuado, firma-se este instnnento em duas vias
de igual teor e forma.
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipa)
ARNO HENRIQUE UNK -Amo Henrique UnK

Testemunhas:

OLDECIR CAMPOS

l./RG n® 6.045.397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI

C.L/RG n®3.895.670-1/PR

^^reOUNDO TERhK) ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS 102/2012, EDITAL CONVITE N® 024^012, CELEBRADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO E
LABORATÓRIODEANÁLISE CLINICAS TREVISAN LTDA.

Aos virle e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE
PLANALTO/FUNDOMUNICIPALDE SAÚDE DE PLAffALTO, nesteatorepresentado pelo
seu Prefeito. Sr. MARLON FERNANDO KUHN/EDEMIR PÉRICO e LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLINICAS TREVISAN LTDA., neste ato representada por sua administradora
Srt®. MAlARAMANOEI-AWEISHEiMERTREVISAN, resolvem em comum acordo aditaro

contrato admlnlstrattvo de prestação de serviços n° 102/2012, firmado entre as partes em
data de 08 de maio de 2012. cujo objeto é a cortratação de empresa para prestação de
serviços visando a realização de exames laboratoriais, destinados aos usuários/pacientes
do Centro Municipal de Saúde deste Município de Planalto, nos s^lntes (ermos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razâo de mútuo acordo entre as partes, fica alterada a
Cláusula Oitava (da vigência), constaite do cortrato administrativo de prestação de
serviços n® 102/2012. pron-ogado o prazo de vigência do contrato, consoarte a referida
cláusula, por mais 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato ongmal. e não alteradas por este instrumento.
E. para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias
de igual teore forma.
MARLON FERNANDO KUHN - Prtíelto Municipal

EDEMIRPÉfyCO
Fundo Municipal de Saúde de Planalto
MAIARA MANOELA WEISH EIM ER TREVISAN

Laboratório de Análises Clinicas Trevisan Ltda.

Amil-Ediçkiir 0410 PáQtna29(055.

Testem imhas:

OLDECIR CAMPOS

C I./RG n® 6.045.397-7/PR

EXTRATO DE CONTRATO N® 154/2013

LUIZ CARLOS BONI

CÍ./RG n® 3.895.670-1PR

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
DATA DA ASSINATURA. 05 de agosto de 2013
CONTTíATAífTE: Muricípio Oe Planalto
CON TRATADA. Amo Hennque Link
OBJETO. Ac^islção de manlimento destinado exclusivamente à alimentação escolar dos
alunos de educação intontil/pré-escofa/creche.
ITENS. 01,0^03.04,05,06,07.06.

VALOR TOTAL RS 7.692,55 (sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta e
cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Münicipal
C-je039ro

EXTRATO DE CONTRATO N® 166/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 043/2013
DATA DAASSINATURA: 05de agosto de 2013
CONTRATANTE: Murtcfpio de Planalto
CONTRATADA: CoagroCooperativa Agrotndustriaí
OBJETO' Aquisição de mantimentos destinados exclusivamente à alimentação escolar
dos alunos de educação infantll/pré-escola/creche.
ITENS. 01.02,03.04.05,06.07.06.09.10

VALOR TOTAL: RS 7.348.60 (stíe mil, trezentos e quarenta e oito relas e sessenta
centavos)
Pf?AZO DE VíGÉNCtA; 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 156/2013

PREGÃO PRESENaALN® 043/2013
DATA DAASSINATURA: 05 de agostO de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Gracieia Bemadee Tombini Parto

OBJETO Aquisição de mantimento destinado exclusivamente à alimentação escolar dos
alunos de educação intantil/pré-escoi^creche.
ITENS: 01 .OZ

VALOR TOTAL R$ 9.535.00 (nove mil e quinhentos e trinta ecirtco reais),
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipai
c<i<«s9?a

EXTRATO DE CONTRATO N® 167/2)13

PREGÃO PRESENCIAL N® 044/2013
DATA DAASSINATURA: 13de agostocte2013
CONTRATANTE: MunlcipiodePlanalto
CONTRATADA; Barreto Ramos Advogados Associados
OBJETO: Contratação de Sociedade de Advogados, devidamente registrada na Ordem
dos Advogados do Brasil, para prestação de serviços de assessona de apoio técnlco-
jurídlco na estruturação e manutenção dos comandos da Lei Complementar n® 131/2009
e da Lei n° 12.527/2011. bem como do Plano de Contas Aplicado ao Setor Pitolico
(PCASP), em consonância com a Lei Compiemerfar n® 101/2000 e Portara n® 467/2009
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, no âmbito do Mimlcípio. e
ainda, para atu^ão representotlva do Muricípio perante os Tribunais Judiciais de 2* e
3* Instâncias, perante o Tribunal de Contas do Estado e da União e peraite os Órgãos
da Administração Pública Estadual ou Federal, e porfim para reâização de consultoria
preventiva e complementar em todas as áreas do direito administrativo, com o fim de
atender às necessidades do MUNICiPlO.
VALOR TOTAL RS 82 800.00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a palir da data da celebração do
contrato.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipai

EXTRATO DE CONTRATO N® 168/2013

PREGÃO PRESENCIALN® 045/2012
DATA DAASSINATURA: 13de agosto de 2013
CONTRATANTE; Município de Planalto
CONTRATADA: Cerezamar Sen/iços em Saúde Ltda.
OBJETO Contratação de empresa visando a prestação de serviços de hospedagem.
alimentação e transporte, destinado exclusivamente à pacientes em tratamento de saúde.
encaminhadas pelo Município de Planalto ao Município de Curitiba-Pr.
QUANTIDADE: 2.000 Diárias

VALOR TOTAL RS 77.000,00 (setenta esete mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Mimicipal

QU
Dèfis Ofiâa Assinada EU/onisamanla oom Cafl&cado } faiMsctiaíi
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EXTRATO DE CONTRATO N' 160/2013

do Sudoeste do Pai-aná - DIOEMS
Instiiüído pela Resciuçào 001 de 04 de OuUibro de 2011 aiw II -Edição N* 0410 Página 30/055:

PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013
DATA DA ASSINATURA: 15 de agostOde2013
CONTRATANTE: Mijlicípio de Planalto/Fundo Munlcipd de Saúde de Planâto
CONTRATADA: Auto Posto Mombach Ltda.

OBJETO. Aqusição de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para uso exclusivo da frota

ITEM QUANT. UXID NOME DO PRODUTO MARCA PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 20.000 LT GASOUNACOMUM Ipiranga 2,94 38.800,00

TOTAL 58.800,00

VALORTOTAL: RS 58.800.00 (cinquentae oitomil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICIIAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 043/2013 DE 15 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS 60NI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná nomeado pela Portaria n® 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
ã La Federal de n® 10.520 de 17 de juino de 2002: Decreto Muracipai de n® 2727/2007 de
26/08/2007esubsidianamente pela Lei n®8666de21 dejunho de 1993e suas postertoies
aiteraçBes e leffsi^âo correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Púaico de Ucitaçâo na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente:
EDITAL DE LICITAÇÂO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 043'2013

OtJjeto da Licitação
■^^(ülslçâo de mantímenlos destinados exclusivamente à alimentação escolar dos alunos

educação Irtfantli/pré-escola/crecne.
2- Empresas Participantes:
21 ARNO HENRIQUE UNK
Situação: Classificada
2.2 COAGRO COOPERATIVAAGRaNDUSTRAL
Situação: Classificada
2.3 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS
Situação: Classificada
3. Empresas Vencedoras;
3.1 ARNO HENRIQUE UNK. pessoa Juridica, com InscOçâo no CNPJ n® 01.946.439Ü001-
74. com sua sede social na Rua Pnncipâ. s/rf. Oistrtio de Sagrada Família. Município
de Planalto, Estar» do Paraná, para o fornecimento dos itens: 04,05,06.11.13,14,17.18
totalizando a importância de RS 7.602.55 (sete mil, seiscentos e noventa e dois reas e
cinqüenta e cinco centavos).
3.2 COAGRO COOPERATIVA AGROiNDUSTRI/y.. pessoa jurídica, com Inscrição no
CNPJ N® 75.984.906/0006-00. com sua sede social à Rua Paraná, s/n®. Município de
Planalto, Estado do Paraná, para o fornecimento dos itens. 01,02,03,07,1012.1516,19.20.
totalizando a importância de RS 7 348.60 (sete mil, tiezentos e quarerta e oito reais e
sessenta e oito centavos)
3.3 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa Juridica, com inscrição no CNPJ
n® 05.653.033/0001-54. com sua sede social à Av. Rio Grande do Sul, n® 937, Centro.
Município de Pianâto, Estado do Paraná, para o fornecimento dos Itens. 08,09. totalizando
a importância de RS 9.535.00 (nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
4. Data da Abertura,
A Licitação Pregão Presencial if 043/2013 de 15 de Julho de 2013. teve sua aberteraem
reunião realizada jjelo Pregoeiro no dia 26 de Julho de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Murxclpai de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco

Assis. 1583, Centro.
'■^«analto. Estado do Paraná, em 26 de Julho de 2013..

LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 047/2013

O Município de PlanaltiVFundo Municipal de Saúde de Planalto, através do Prefeito
Municipal, e considerando o parecer do Pregoeiro e equpe de apoio, de conformidade
com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial n® 047/2013, lavrada em 13 de agosto
de 2013, HOMOLOGO o resultado fina do Processo Licitatõrio, na modaidade Pregão
Presencial, Tipo Menor Preço de acordo com o atjaixo descrito:
OBJETO: Aqiisiçãi de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL, para
uso exclusivo da fmta de veícuics/máqJnas deste Município de Pianatto.
EMPRESA. Trevo Comércio de Combustíveis Ltda.
VALOR TOTAL: RS 183.200.00 (cento e Oitenta e oês mil e duzentos reais)
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

TERf/IO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCtAL N> 046/2013

0 Município de Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto. Estado do Paaná
através do Prefeito Municipal, e considerando o parecer do Pregoeiro e equipe de apoia
de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial n® 046/2013.
lavrada em 12 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório.
na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo com o abaixo descnto'
OBJETO. Aqusição de combustível, tipo GASOLINA COMUM, para uso eclusivoda frota
de veículos deste Município de Planalto.
ITEM QUANT. UNID. OBJETO MARCA PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
01 20.000 LT GASOUNACOMUM Ipiranga 2,94 58.800,00
TOTAL 58.800,00
EMPRESA. Auto Posto Mombach Uda.
VALOR TOTAL R$ 58.800,00 (cinqüenta e oito mil e oitocentos reais).
DATA. 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
"TOMADA DE PREÇOS" N* 008/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, fazem
saber aos interessados que com base na Lei n° 8.666/93. LC123/2006 de 14 de dezembro
de 2006 e demais legislação aplicável em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis.
1583. fará reaizar Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS sob rf 008/2013.
conforme descnto abaixo:
OBJETO Aquisição de meâcamentos e materiais de consumo, destinado occluslvamente
ao atendimento de ações executadas pelo Centro Municipal de Saúde do Município de
Planalto
DATA DAABERTURA: 27 de agosto de 2013-às 09:00 horas.
Maiores Informações Junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN
Preteílo Municipal

Z:-£-^Xi3

EXTRATO DE CONTRATO N® 161/2013
PREGÃO PRESENCIAL N* 047/2013

DATA DA ASSINATURA: I5de agosto de 2013
CONTRATAT^TE: Município dePlanailo/FMS
CCXJ TRATADA. Trevo Comércio de Combustíveis Ltda.
OBJETO. Aquisição de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL. para
uso exclusivo da (rota de veículos/máqunas deste Município de Planalto.
VALORTOTAL RS 183.200,00 (cento e Oitenta e três mil e duzentos reals).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 162/2013
PREGÃO PRE SENCfAL N® 046/2013

DATADAASSINATURA- 15 de agosto de 2013
CONTRATANTE; Município de Planalto
CON TRATADA:/\na Gretci Schonhalz Martins
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço
profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimento de ações
executadas pela Secretaria de Educação, deste Município de Planalto.
QUANTIDADE. 768 H
V/M.OR TOTAL RS 15.206.40 (quinze mil. duzentos e seis reais e quarenta centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
M-ARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

Zcat*il9

EXTRATO DE CONTRATO N® 163/2013
PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

DATADAASSINATURA: 15de agosto de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA. Bevei Beltrão Vèlcuios Uda.
OBJETO. Aquisição de veiculo (Fiat Uno Mlíle Fire Way), destinado a Secrelarla de
Assistência Social deste Município de Planalto
VALOR TOTAL RS 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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Sscta^eira. 16 deAgosto d» 2013

EDITAL DE RESULTADO DE LÍCilAÇÃO

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

PREGÃO PRESENCIAL N» 045/2013 DE 29 DE JULHO DE 2013

LUIZ CARLOS BONI. na qualidatle de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado peia Portaria n". 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
á Lei Federal de n® 10 520 de 17 de jultio de 2001 Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidianamente pela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislarão ccrrelata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, referente.
EDITAL DE UCíTAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 045/2013
1. Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de nospedagem. alimentação e
transporte, destinado exclusivamenteà pacientes em tratamento de saúde, encaminhadas
pelo Muilcípio de Planafto ao Município de Curitlba-Pr
1. Empresa Participante:
2.1 CERE2AMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LIDA
Situação: Ciassittcada
3. Empresa Vencedora:
3.1 CEREZAf^AR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. pessoa Juridica, com Inscrição no
CNPJ N® 04.254.088/0001-29. com sua sede social à Av. Prefeito Ornar SSibag, 290,
Bairro Jardim Bot^íco. Municípode Cuitiba. Estado do Paraiá, classificada em 1® lugar,
totalizando o importe de RS 77.000.00 (setenta e ̂te mil reâs).
4. Data da Abertura:

A Ucllação Pregão Presencial n® 045/2013 de 29 de julho de 2013. teve sua abertira em
reunião re^izada peto Pregoeiro no dia 09 de agosto de 2013 às 09.00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Pl^alto. Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis. 1583. Centro.

'Planalto. Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2013
jlZ CARLOS BONI

TÍ"egoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 046/2013 DE 30 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro Oo Município de Plaialto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n«. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2001 Decreto Miíiicipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidianamente peia Lei n® 8666 de 21 de jiíiho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBLICO, o resiitado Público de
Licitaçào na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tijx» MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UCíTAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N'046/2013
1. Objeto da Ijcitaçâo
Aquisição de combustível, tipo GASOUNA COMUM, para uso exclusivo da frota de
veículos deste Município de Planalto.

LOTE. 1

(•nl Fioma 66 pradue Cuanl0a6« UnUaM Praoa rnaxfno ifrávio irôiineteal

1 Gttoina oamum 2D.OOO LT li* BB.SQO.OO

TOT/V. s.a».oo

1. Empresa Participante.
11 AUTO POSTO MOMBACH LTDA.

Situação: Classificada
3. Empresa Vmedoia:
3.1 Auto Posto Mombach Uda., pessoa juridica com inscrição no CNPJ N®
75.981603/0001-35. com sua sede social à Av. Rio Grande do Sul. n® 1027, Centro.

Município de Planaito, Estado de Paraná, classificada em 1® lugarnoitem 01. totalizando
importe de RS 58.800.00 (cinqüenta e oito mit e oitocentos reais).
Data da Abertura.

A ücitaçào Pregão Presencial n® 046/2013 de 30 de Julho de 2013, te/e sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 12 de agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Plaialto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis, 1583, Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 12 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 047/2013 DE 31 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de rf 10.520 de 17 de julho de 2001 Decrao Muiicipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidianamente j?ela Lei n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resUtado Público de
Licitação naraodalldade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UCÍTAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALN® 047/2013
1. Objeto da Uctlaçâo
Aquisição de 80.000 (oitenta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL. para uso
exclusivo da frota de veículos/máquinas deste Município de Planalto.
1 Empresa Participante.
21 TT^VO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Situação: Classifrcada
3. Empresa Vencedora:
3.1 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa juridica com inscnçâo no
CNPJ N" 14.3^.190/0001-21, com sua sede social à Rod PR. ̂ 1. km 90. São Valéno.

Ar»li-EâiçãoN*0410 Página^/055

Município de Planalto, Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no item 01, totalizando
0 importe de RS 183.200.00 (cento e oitentae três mil e duzentos reais)
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial if 047/2013 de 31 de jiJho de 2013, teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 13de agosto de 2013 às 09:00 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipâ de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis. 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 13 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 048/2013 DE 31 DE JULHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planaito, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 002/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
ã Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidariamente pela Lei n®. 8666 de 21 de Jifiho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação corretala, TORNA PÚBLICO, o resultado Público fle
Ucitaçào na modalidade PREGÃO PRESENCI/^, tipo MENOR PREÇO, reterente'
EDITAL DE LICITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN» 048/2013
1 . Objeto da Licitação
Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço profissional
na área de fonoaudiologia. oCi|e(tvando o desenvolvimento de ações executadas pela
Secretaria de Educação, deste Município de Planalto.
2. Empresa Participante:
2.1 ANA GREICl SCHONHAU MARTINS

Situação: Classificada
5.Empresa VKicedora:
3.1 ANA GREiCl SCH0NHAL2 MARTINS, pessoa juridca. com inscrição no CNPJ N®
18.634 766/0001-82, com sua sede social à Av. Porto Alegre, n® 620, Centro. Município
de Pl^alto, Estado de P^nã classificada em 1® lugar, lotalizaido o Importe de RS
15.206,40 (quinze mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos).
4. DatadaAbertura:

A Licitação Pregão Presencial rr® 048/2013 de 31 de Julho de 2013. teve sua aberlira em
reurião realizada pâo Pregoeiro no dia 13 de agosto de 2013 às 14 00 horas, rtosalade
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis. 1583. Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 13 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI - Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN® 049/2013 DE 01 DE AGOSTO DE 2013
LUIZ C/U^LOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Miíiicípio de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013, de03 dejaneirode 2013, em cumprimento
á Lei Federal den® 10.520 de 17 de julho de 20tC; Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidarlamente pela Lei n». 8666 de 21 de Jimho de 1993 e suas
postenores alterações e legislação correlata. TORNA PÚBUCO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, refetenle,
EDITAL DE UCÍTAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013
1 .Objeto da Licitação
Contrãação de empresa visando a aquisição de veículo (Rat Uno MDle Rre Way)
destinado a Secrâarta de Assistência Social deste Município de Planalto.
2. Empresa Participante:
2 1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA.
Situação: Classificada
3 Empresa Vencedora;
3.1 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA . pessoa juridica, com inscríçJo no CNPJ N®
77.404 465/0001-32, situada na Rua Luiz Antonio Faedo, n® 2195. Bairro São Cristóvão.
Municípode Francisco Beltrão, Estado do Paraná, classificaJa em 1® lugar, tolalizandoo
importe de RS 29.400.00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais)
4. DatadaAbertura:

A ücitação Pregão Presencial n® 049/2013 de 01 de agosto de 2013. teve sua abertura em
reur^ão realizada pelo Pregoeiro no dia 14 de agoslo de 2013 ás 0900 horas, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planatlo, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis, 1583. Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 14 de agosto de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 049/2013

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n» 049^013. lavrada «n 14 de agosto de 2013. HOMOLOGO o resultado fitai
do Processa Ucitatório. na modalidade Pregão Presencial, npo Menor Preço de acordo
COT1 oabaixo descrito;

OBJETO Aqusição de veículo (Rat Uno Miiie Fire v^y). destinado a Secretaria de Saúde
deste Município de Planalto.
EMPRESA. Bevet Beltrão Veículos üda.

VALOR TOTAL RS 29.400.00 (vinte e nwe mil e quatrocentos reais)
DATA: 15 de agosto de 2013
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal
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PL4.\'.4í,TO - fAmÁ

SEGUNDO TERMO ADrn\'0 AO CONTR/MO ADMINISTUMIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS \V2f2Bií EDITAL CONVITE N' 02^12,
CELEBRADO ENTRE O MUNIOnO DE PLANALTCPNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO E LABORATÓRIO DEANÁLISE
CLINICAS TREVTS.ANLTDA.

Aos vmle e onco 3iis do més de juilv do em de doES mil
e teíe o MUNICÍPIO DE PUNALTQf RINDO MUNICIPAL DE SAÜDE DE

PLANALTO, «Se uo repnesíriido pelo seu Prelá», Sr. MARLON FERNANDO
KUHN/EDEMIR FÉRICO e LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS
TREVTSAN LTOA., neste ito npresenUda por sue adnünistrslori Sn'. MAIARA
MANOELA WEISHEIMER TREVISAN, teolvsn em ctinum «.'ordo adder o

contrato adinlniSnSivo de piesteçto de servi;os rt 102/1012, Etmado cntie as panes
em data de 03 de muo de 2012 cujo (t^o é i (ontráação de empresapara presta(So
de servi(i)9 visando i re<li:a;to de eiames lalwatonais, deslmxlaí aca
usulrns/paciema do Centro Munapil de Saúde deste Município de Danalto, nos
tejuiileslenno!:
CLAUSUIA PmMQRA: Em razio de mútuo acordo aitre ts partes, fica ilt^a a
□áusula Oilivi (da vigência), consltcle do contrato administrativo de prHta{ào de
aerviçrx n' 102/2012, picircgado c prazo de vigência do ccntrda, consoane a
referida dáisuk pormaa 30(titted) dias
CLAUSULA SECUNDA' Pernianecem inalteradas as demais cláusula: e condi(dcs
eslipuisdaa no oWiato ori^naL e não irteradas por este instnnneiito.

E, para validade do que pelas panes foi pactuado, £ma«
este instrumentoan duas vias de igual teor i Ibima.

MARLON FERNWfDOKUHN
PreleBo Municipal

IÜE3URPÉRÍC0
Funio Miuticl pai de Saúde de Planalto

M.MARA MANOELA VVE1SHEIMER TREVISAN

Ubotatório de Análises CiinicasTcevlssi LtiU

Testemunhas;

aDECIRCAMPCe
CI./RGn'6.0í597-7/PR

LL'iZCARl.CSBCNi
Q/RGn'3.S95,o70-l/PR

TEKMUÜE HOMOLOGAÇÃO
PREGÁO PRESENCIAL VWMOII

D Mrmicipio d: HasdKiiFvndo .Vlaijcipd de Saúlc dc Plisilio, Estado do Pssií,
alRtá do Piefóui -Mioiidpá. c cogèderado o pseca do Pugodra o equipe dc apdo, de
ciEfamldadc ccn i ATA it Sssio NiUea 6t Prcgio tAoenáci o' 0(&201}, IzvTad) ee 12 dc
igoito de 2013, HOMOIAICO o RiulUdo Siul do Pioaso Licliatóiio, tu nodalidade Pr^
hoendi, Dpo MnuBe^ de acordo com o Mvo docrilo:
OBJETO; AqtBBfio dc ecinteiln'd, ripo G.ASCUNA COMUM, pn ibo (uhiívo da frou de

ITEM QU.LM. LMD. OfiJETD MARCA lílXCO
um

MÇO
TOT.AL

Ot 20.000 LI G.ASOtJNACOMUht Ipotsgi 194 58.890,00

TOTAL 58800,00

EhIPELS.t: Auto PoM Mon^Udi.
V Al.1% TOTAL; R5 58.890,00 (ctcqucaUe átsmil e oítoceien rcan)
D.AT.A.T5ilcigiioifc2013

MARLON hUNANlX} KUHN
PitbiioMiriàpd

Mucicípiodc Planalto
Fr^aSiüFtiíicúco de .Assis. ISS3
85.75IM)00 • Planalto • Paraná

LVRATO DE CONTRATOy 16O20I3
PREüÁO PRESLVCIAL N*Ü46.M]3

aATA DA .ASSUIAUXA: 13 deagoKo dc 2011
CONTRATaVTB: Mnitidpiode RaaUtoTuadoMiisKipal dc Saúde de Planalto
CONTRATADA: AKa PoUo Mcniiach Uda.

(SJUrO: Aqusiflo de ccashaiivil, tipo G.ASÜUN.A COMUM pn bo acb»vo di fiw de
veienloi ditit Maitipio de Plenilia
riEM QUANT, UMD.

01 201)00 LI GASOaSA COMUM

NOMEDOPROIXJTD

TOT.AL

MARCA

Ipranga

PREÇO
cm.

294

PREÇO
TOTAL

31.800,00
31800,00

VALCS TOTAL RS SSSOCfOOfcsqraia e láo mil e oiioceoM raa).
PRAZO DE VKÍNaA;3lj0i'2O14

MARLON FER.NANDOKLTIN
Prefeito Municipal

EDITAI DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
HlKlãQP8KBua*L «'mMOmiEOaDEIlJLHQDf «13

LUIZ CARLOS BONL na qualidade de Ptegueiro do Munid|úo de
UbiBii; Estado do Pirtni, notmd) pda Portaria tr*. (IC/IOD. delBde jutótadeimietD
artqnnmtoàLi FeieruldctPIQjSdc 17de julho de 3X2 tenbMuttiripd de rp 2727/317
de 2í/05/2lJ(P e suhádiartamaite pela tó n", 6Éé6 de 21 de juijio dc ITO e suas pDsteriaM
illen(ôes e kglsi^ condata, TUNA PÚBUCO, o lestltaà) IWim de Uritaçã) ra
tnoUsiade PREGÃO niEENOAL MENOR PREÇO, ttftnme;

EDITAI DEUCITACÂO- MOOAIJnADFTigKÃOPRBmOAlIPOIA/aiü

1. OhjctodaüdUfte
Aqitiatáo de rraihiGtivel, tipo GASOLINA COMUM, para iso odudvo di úoB do

trinilg deste HuririeiD de ITandlo
.OTEI

ItSD Ksne dopndtÉt Queitldak Uadak IhcennádinD
anilino

htvvtúiimc
loiá

3isaliru (cmiun 200» LT St»OOI

TOTAL SLSDOA
2. DnptesiRiitIcipaote!

11 AimO POSTO MOMBACHITDA

Siluióo; Qasá&iJa
1  Etttpresa Veacedorx

3J Auto M) Momhadi Uda. pessoa jutkliia, itxn tnsoitái no CNF117 73.9SlâD/CCDl-
23, ctan sua sede scüaf i Av. Eu Grande^ Sul, tP IUZ7, Couto, Munidpú 1^ Hanaila Ertado de
Parará, dAúfiuidr era I* higo no itoe 01, tutelúittiuu nrrpute de RS SSiíOlOO (unr|U3ita o lAi
eiiieoitoanlD! reais).
4 DatirUAlataa:

U A Liiil^ Prcg» ftesaiciá n* INí/2913 de 30 juDio iM 2013, leve sua ^«rUaa
em fouüo reaiaada |:do IVegoáni no dia 12 de a^lo de 2013 às (ftlX huTs, na sala it leunüo
da Prvêáltn Mtrrm^ de Fbnaha Estado da Paraná m Praça Sio Fratãsro de Asas, I5KI,
Cerfio.

naaaito, Estado ib Parará, cm 12 de egt^ de 2DD

U/IZ CARLOS BOM

EKTAL DE RESULTADO DE UCITACÃO
PREGÃO PRESPiCUL N' M7m3 DE 31 DE lULBO DE 1013

LUIZ CARLOS BONl, na qualidade dr Ptegcòo do Munapii tb
Ranaltct Estado dshriná naBeab pib Portaria tP. 002/2115 de 03 de janrúo de 3)D,aD
cus^nnentoáLáFeikal (ien'10520 do 17de julho de ICDZDKietuMunidjal de 11*27X7 3X7
de 26/06/2007 e sukidiaiiamBtte pela lei n*. 8666 de 21 de junho de 1991 e suas posteriores
áien^ e Itgislaqáa cmdaia. TniNA rtBUCO, o recitada PiR&a de Laili^ ru
mcdali^e PREGÃOPRESmAL tipo hIENC» ntEÇO refetoilet

EDITAI, DEDOTACÂO - MCeAUDAKPRFCjOPRBENCULN-OP/lOÜ

1. Objeto Jl [idli(lii
Aqui^ de 80JX0 loiteita mil) Itos de nmhstívá tq» ÓLEO DIKS. para mo

1 EmprcsaPailidpaiiíc:
U TR£3'0(XiMÉRaODECO)iffiUSTÍ\llsnT)A,

3. Empresa Venudorc
M TREVO CI%IÉRa0 DE COMBUSTÍVBS ITD.A. pesot jutídca, com úEcrqào no

CNI^ M Ii325190/(ID1-B. i«n sua sede »ciá á Eod PR 281 b Sa São VaRm Mimi^ de
Plandto, Fstado de Júnná. dassíAada om higai no item 91 toblizando o tmporlc de RS
183.2CD/0 (vnUo c alenta e três mil e duzortus ress).
4  DiUdaAhertiaa:

41 A Lidta(áo IVegào Presencial rP 0)7/2013 de 31 de julho dr20D, teve na abertura
nt mrtiáo realizada pelo Ptego^ no dia D de agrcto de 2013 is CMQ hcra& tu sala de leuniòa
da fVeftLlun Uiin^ de Dubia btalo da Panná la fVapa Sio Franóso) de Asá, 1233,
Centro.

IlasaÍD, Estado do Parará, em 13 de agcelD de 2013

UÍIZ CARLOS BONl

TEilMODEHOMOLOG.Ã(;'.ÀO
PREGÃO PRESENCIAL N*IM7/20!3

O .Minjapio de Plaiá!lO'Ftiiidi) Miaicípal de Saiíde de Plaialio.
através do Prefeito Municipal e coosid^ando o parecer do Pregoeiro e equipe dc
apoio, de ctnformidide cm a AT.A de Sessão Piièlica de Piesaiciai g'
HÍTOU, lavTadi em 13 de agosio de 3013, HOMOLOGO o resultido final do
Processo Licilalório, na modalidade Pregão Presencial, Hpo Menor Preqo de
^rdo com o abàio desoilo;
OBJETO: Aquisição de SO.OOO (ohenta mil) litros de combttslivel, lipo ÓLEO
D1E5EL, para uso ckIusívo da frota de veiculosmáquiDas deste .Mimicfio de
Planalto.
EMPRESA: Trevo Comércio de CotnbasliveÍJ Uda.
VALGRTOTAl: RS 1S3.3OD.00 (certo e oileida e três núl e duzentos reais).
DATA: 15 de agosto de 2013

M4KL0NF£RN.AND0kTHN
PisfciloMumcipd

Munkipio de Planto
Praça Sio Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTILMO N" 1610013
PREGÃO PRESENCIAL N' 047/20)3

DATA DA ASSINATL7RA: 15 de agosio dc 2013
COKTRAT.ANTE: Município de PianaltoFMS
CONTR/ATrVDA: Trevo Ccmércio de Combustíveis Uda.
ODJETO: Aquisição dc 80.000 (oitenta mil) liins de combustível, tipo
ÓLEO DIESEU para uso exclusivo da frota de veicuWmáquinas deste
Município de Planaho.
VALOR TOTAL: RS 183.200,00 (cento e oiterda e IrBs mil e duzentos
reais).
PR.AZO DE VIGÊNCIA: 31rTZ'20I3

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

LUIZ Carlos 80NL n& quiU«de dr Ptv^aein dd Mund^ dt
PUnallft htnkt ás futiú, iddmír pdi PaUrà n*. 0CB/2DUê de CD dr |«fWO de 2013. eu
svmptÚMntoi LeifeJeralderf tU52Qd« rde]uDtode3JD2UeoHu MaMdpalden'árz7/2Q77
de 26/Cb/2ú07 e iuUdtanánv>n(e pdd if. 8£é6 d» 21 de Jwho de t um poMehúftt
ilMrtiiâe» e legfeUcv eortUü. TORNA PÚBUCO, o roíúbdc 1*01^ de iiaaçâo u
owUWe PRECÀO PRES6NCUU bfo MENOR PRSÇO. nátnrtr.

roíTAi nr ijcitacAo - nonAiJOAro puffiActPUBimnAi.wota/aiv

t. Qbfdo dl Urib^
Conlr4Uçio de snpieu espedalizíJi vikaido ^ prot«Çhk> de prcénãml n* im de

fonoiudiâto^ elfftivftndo o dMtvç^vüneiUo de *ç6ei exeuãUdtf Secretim de SduocICr
dote MtsBCfiDde Piaubei
1  garrai Pjrtidpstr

11 ANACRaasafONIlAtZhtAKTINS
Situiçio: OfKiâcâdi

1  Eshfnw Vencrdctt
il ANA CREJa SOlüNHAU MARTINS, pcaeoa (uridn Km ínofçto roQ^tT

13Á.M.763/(S0l>82, wai >u4 lede luái) à Av. Porto Alegra rP 62), Cmire, MiSBdfid òt ntríálto,
KUàdo dr IWtnA, dissÜk«hJA cm Jugtf, touHand» o mpane de KS 15JCI8/W (qutaue mlL
dutfnlo» e ia» MB e ipaiNfito icfllivMB).
A  CbUdrtAbnfoiz

Al A I icttação ÍVr^Ai> (^etoviál tf 01£y2QO lie .11 de julho de 3013, tere tu iboYhB*
eto Kurak)nilix«dipejD {Vegooranodi* L1de«geBlode20131i MâlhcnAMiilidemRíM
tU MuPidpd lie Plnulu, Hitod» do Pmni, m Sio Prenom dv Aiob. ISO,
Couro.

Slinalto. do E^ncA «0113^«gnto de 2013

LUIZ CARLOS BONl
Pr^io

TERMO DE HOMOLOG.AÇAO
PREGÃO PRESENCUl V MTOU

o Prefeito do .Muiudpio tle Planalto, Ertado do Paraná,
considerando o parecer do Fregoeiro e equipe de apoio, de eonfcnuidade eoin a
ATA de Sesiio Pública de Pre^ Presencial n' 048''2013, lavnda em 13 de agosto
dc 2013, HOMOLOGO o resultado final do Processo Lkitalúiio, na modalidade
Pre^ PreseodiL Tipo Menor Preço de Konlo a»D o abaixo detaào:
OBJETO; CotUralação de empresa especializada visando a prestaçio de serviço
profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o desenvolvimeuto de açOer
executadas pda Secretaria de Educaçio, desie Mtnicipio de Pliaaila.
EMPRESA; Ana Gteici Sdnnbalz .Martitt

QUANTID,ADE;768H
V.ALOR TOTAL RS 15.206.40 (quinze mil, duzentos e seis reais e quarema
cenlavcs).
DATA: ÍS de agosto de 2013

MARLON FER.NA.\DO KUHN
PtEfeilo Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco dc Assis, 1583
85.75CM}(XI • Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N° 162/2013
PREGÃO PRESENCIAL N" 04&'2013

Ü.ATA DA ASSINATURA; 15 dc agosto dc 2013
CONTRATANTE: Mimicipio de Píauallo
CONTRATADA: Ana Greici Schonhalz Martins
OBJETO: Contraiação de empresa especializada visando a prestação de
serviço profissional na área de fonoaudiologia, objetivando o
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria dc Educação, deste
Municipio de Planalto.
QUANTIDADE: 768 H
\LALOR TOTAL: R$ 15.206,40 (quinze mlL thizcnlos c seis reais c
quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/12''20I4

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal


