
MUNICÍPIO DE PLANÃLTG
CJVP/iY" 76A60.526/0001-16

Praça São Trajicisco de Assis, 1583 ~ CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rUnexom.br
Fone: (ím) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PRIMEÍRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 1S5/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAI N''
052/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E ROSÂNGELA

MARGARETE SCOPEL DA SILVA

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e

quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Sr. MARLON FERNANDO KUHN e ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA

SILVA, neste ato representada por sua Administradora Sra. ROSÂNGELA
MARGARETE SCOPEL DA SILVA, resolvem em comum acordo aditar o Contrato

Administrativo de Prestação de Serviços 185/2013, firmado entre as partes em
data de 24 de setembro de 2013, nos seguintes termos;

k"'

V.

9

^ ;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, rica acrescida
a quanti.dade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato),
totalizando a importância de R$ 13.694,40 (treze mil, seiscentos e noventa e quatro
reais e qucirenta centavos), conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços rc' 185/2013, celebrado entre as
partes ein data de 24 de setembro de 2013, tendo como importe o valor de RS
57.060,00 (cinqüenta e sete mil e sessenta reais), passando o objeto total contratado no
valor de RS 70.754,40 (setenta mil, setecentos e cinqüenta e quati'o reais e quarenta

■■■ífcrrr?: ■^õiíniL, Preço total
1 Prestação de serviços de

assistência fisioterápica
visando a redução de danos
e agraves e promoção à
saúde da população
assistida nos serviços de
saúde e referenciadas a esse
atendimento no Município
de Planalto.

2.160 SES5ÔES 6,34 13.694,40

TOTAL 1  13.694,40

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude
do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor
totai contratado na importância RS 70.754,40 (setenta mil, setecentos e cinqüenta e
quatro reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA; Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato originai, e não alteradas por este instrumento.
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PLANALTO - PARANÁ

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARL0NTERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

ROSANGEL

Rosange'
.RETE SCOPEL DA SILVA

[argarete Scopel da Silva

Testemunhas:

OLOTCIR CA^.^OS
C.Í.//RG 6.045é97-7/PR

jO
LUIZ Ci^OS BONf

C.I./RG/f 3.895.670-a/PR
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PLANALTO - PARANÁ

rftIMEJRO T£RMO ADITIVO AU COMTRATO ADMINISTRATIVO N*

223/20U, EDITAL rRSCAO PRESENOAt N* 054/2013, FIRMADO ENTRE O
MDNJCrPtO DE rtANALTO B MARIAKO NATT.

Aos» il<iU d;a» do iné^ de* srteitibro do tno At dok cnil«

quaittfvtc i> MUNICÍPIO DE PLANALTO, ncnu* 6Ui >eprv«cnbdg puki k*u PoiJVftu,
Sr. MARLON FERNANDO KUIIN e MAIUANONATT,nv9te attf representada por
H«u Adminüiirador Sr. MAIUANO NATT. rewlvem cm comum ocnrdn adtur o

Coniratn Admínbtcstlro tf 223/2013, firmiulo mire d» part» cot data dc 12 de
dezriTvbro de 2013. nos »«gutrim termoa:
CLi^USULA PRIMEIRA' Hm víriudr do múiuo acordo rncre n» parte»* fica aceaddA
Q «quantidade aii Ulít> censUnte cu cUujula Primeira, (do ubfvlu contrate),
lotalUaiido a ImpurtárKia dc K$ 4.704JX) (quAlro mil « Mtecento» c quatro rc«b),
ccm/iKTnc plánlIKi demunstratlva Ahaiko, pertinente ao Ctmtrati» Adinitiiídmh'» n*
223/2013. ccIcbMtlo entre es portei mt üuta de 12 dc ticrembro de 2013, tisidu ci>ntc
1m^H>rie o valor de RS 19.0ÜO,UO (detenoN'» isU c adscvittoa r«aia), paiaarulo o objcio
tolaí cuntratadu no valur de R$ 24J04,CK) (vinte « quatro niJl • trfxento» e quatro
rcai>>.

ESMERALDA CM
TAMANHO üE

1,2UXU30 METROS

KAMA CARLOS

LEIVA TAMANHO DF

pSfiXftAt METROS.

1.17UX

TOTAL «.nxtt

CLÁUSULA SEGUNDA: FiCA oliacada a CUusuU Segunda (do Valor), em virluda
do acré^Cmu ao Item runstantu na CbuMiU PrfnuHra <du Objeto), p«»Mndn o eatt»
tutAl <»ntratado na importlnoa KS 24^,W (vinK c qtutrp mil c trerentoa e quatro
ruia).

CLAUSULA QUARTA: Ccrmanecvm uujleradna aa denuiia cUitauJa» c condi^flea
cstipuindas no contrato cõgInaJ. r» ^^Ao alterada» por caie Initrumento.
E, para validade do que pela» parte* foi pactuado, Erma-ee e*te inatrumenro em dua*
vias de igual teor v kvma.

MARLON FERNANDO KUHN

Prcíeita Municipal

MARINO NATT

MariBD NilL

Tcileniuibaa:

GLOKCIRCAMIOS

Cl./aC n-AÍM5-W.7/PR

LÜLZ CARLOS DON)

C1./RC n- 3595A70-1/PR

município de planalto
CNPJN- 76,460J26/000I-I6

Pfttfii Sáo Fniiieísco i/< Ajsií. 1583-CEP; SiTSWIM
e*mi,i7; planallo^rliHtxvmír

Fone: (046) 3SSS-8100 - Fan 146) 3SSS-8I01

PLANALTO ■ PARANÁ

PRIMBRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N* 185/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N*
052^013, FIRMADO EPmiE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E ROSANGEIA
MARGARETE SCOPEL DA SILVA,

Ati, dui-> ctu, du ini9 dt! wttrmbro du ano dc dns mil c

"one o município OE PLANALTO, nesle cio :qin«entado pelo seu Prefeito,
ARLON FERNANDO KUHN e ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA

«wrA. neste nlu lepicsentidc por sua Administradora Sra. ROSÂNGELA
MARGARETE SCOPEL DA SILVA, resolvem em comum jcurdoaditar o Qntrau

Admlnlstralivu de Preslaçáo de Serviços n* 185/2013, firmado mire as parles em
data de 24 de selembni de201.1, nus .seguinte» termo»;
ClÁuSULA PRIMEIRA: Em virtude do múluo acordo enoe as partes, Ifca aoescida
a (jumcidadc au item cunssnle na cUusub Primeira, (do ub|Clo ccmiratu),
lolaiizandu a importlncia de RS 13.604,40 [treze mil, seiscenlos e noventa e qualio
tc.iis e quarenls ivtiüvo»), tvmforme planilha dcmoreilrativa «bolao, pcrttiienie ao
Contrato Adminislraitvo de PiestaçSo de Serviços n° 185/2013, celebrado entre as
partes em dau Jv 24 de setembro de 2013, lendo cumu importe o valor de US
570tiO.UO (cii>4uenta e sete miJ e sessenta reais), passando o nl^to lotai conualado no
valor de R5 70.7.54^0 [setenta mil, seiecetiU» e cinqüenta e quatro reais e quarenta
centavos).

Prestação dc serviços de
auolCncia Fsiuicrapic.
visando a redução de danos

agravas e petnotio a
saúde da pupulaçau
assistida no, serviços de
sadde c tefcrcnaiadas a esse
atendimento no Município
letlanitio

21(0 SESSÕES

TOTAL

434 I363UI

IS.WAa

CLÃUSULA SECUNDA: Fica alterada a Cliusula Segunda (do Valor), em virtude
do aCTàcimo ao item constante na CUusula Primeira (du ubjetu), passando o valor
total cunlratado na impoilãncla RS 70.754,40 (setenta mil, setecentos e cinquenla e
qualio reais e quarenta arnuvos).
CLÃUSULA QUARTA: FermaiKcem inalletadas as demais cUusulas c coiidiçtes
estipuladas ivi contiatu otigm.t1, v nio alteradas poreste instrumento.

-E. para validade do que p«Ias parles (oi pacltudo, linna-ae
este mstnunento em duas vias de Igual teor e forma.

MASlON FERNANDO KimN

Prefeito Municipal

ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SaVA
Koungela Margarete Scopel da Sltva

OLDECIRCAMPOS

CJ./RCn"i045397-7/PR

LUIZ CARLOS BONT

C.I./RGn"3.895.67(M/PR

Muoicipio de Planalto
Praça S3o Francisco de Assis, 15S3
85.750.000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N' I7M0I4
PREGÀO PRESENCIAL N" 063/2014

DATA DA ASSINATURA; 02 de selembro de 2014

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Taiiia Diefeobach

ODTETO: Aquisição de refeições (almoço), destinadas aos funcionários
prestackires de serviços atemos da Sea^aria de Serviços
Rodoviárío/Seaetaiia de Obras e Soviçcs Uibanos/Secietaria de
AsncultuRL''Seaetana de Meio Ambiente deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: RS 13.900,00 (trae mil e novecentos reais).
VICjÉNCIA:3I/08/20[5

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDITAL DERESULTAt» DE UOTACAO

PREGÃO PRESENCIAL N- ()8V2ín4 DE » Pt AGOSTO DE Ml

LUIZ CARLOS BONI, na qualidide de Pregnéro da Municipia de
tnanolta, Btado do PaianS. iwcindo peta Pnttaiia n'. HU/SN, de (D de janeira de 2(14, era
rampriinentoi Lri Federal de n* ISi2Q de 17 dejultm de 2002; Deciria MunIdpil de iP2727/21X17
de 26/06/2007 c lubúliariainaMe pela Lei n*. 8(66 de 21 de junho de 1^3 < Sdaa podeisres
dlençde r le^sUçdo ontiata. TORNA PÚBUCO, o lenbaJo Públin de licitação na
modalidade PREGÃO niESENCUL, tipo MENOR PREÇO, itfírenli;

EDITAL DE UCITACAo • MODAUDADE PREGÃOratSENClALfPOa/MlI

]. Objeta da Ucibçis
ContntaçJo lie pessoa juiUlcii visando a aquisiçdo de refeições (almoço), destinadas aos

runckndréK pnsbdutes dc a.rviçus uuemob da Sectciatia de SeR'içi£ üuduvüiio/SDattaiB dt
Obns e Serviç» UibanK/Sectrtiria dc Agrcubuo/Secretam de Meo Andaenie dote Idunic^
de Pla-natlo.

Empresa Partidpafltc.
U TALirADIEFENRACH

Siluaçdu: Qjvüfica^
Empresa Vencedorx
33 TAUTA DlETENBAai. pessoa jurídia. com mscriçio no (TTP) n'05318311/0001^5.

muada na Av. CXavio Batisiela, s/iP, fXstrin dc Centro Novo, Mimic^lo dc Plaisalo, Estado do
Pars4dasaãcadaanl*h]gar.lotali2andoDiii7orledeRS13.9CD/)0(ticzcinlcnove(enlcsnsB).
4. Data da Abertura:

43 ALKitaçioPRgbPrcsaiciain'063/20Udcl4dca|Oslode3)I4,levtiuaati(rtun
sn itni^ taSzada pelo Ptegoeico tu dia 27 de ̂ CNO de 2014 is D9d)D horas. la sda de iruniôe
da Pcrietiuia Municipal de PlansIlD, Estado do Pacand, na Praça Sbo Frardscs dc Assis, 1583,
Ccniro.

rtanalts, Edado du Paianá, em 27dcagosto dc 20U

LUIZ CARLOS 80NI

Pitgoeíro

TERMOÜEHOMOLOGAÇÀO

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Pará,
o narecer do Freooáo e ecuipe de apoio, de confonnídade om a

è 2flli HOMOLOGO o resultado final do Processo liciáiio, na modalidade

de serviços externos da Secieaiia de Serviço RériáriaíSecretafia è Olnas e
Serviços Uibanoi^Secreiaiia de Agriciillniatoeiaria

Prefeito Municipal

Praça Sào Francisco de Assis, !583
- Paraná

EXTRATO DECOmTON'177/2014

PREGÃO PRESENCIAL N'065/2014

DATA DA ASSINATUR.A: 02 de setembro de 2014

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Helitecnica Equipamentos para Escritório Üik

OBJETO: Aquisição de material para suprimorto (toner, refil e
dlindro) destinado a manutenção das fotocopiadoras deste
Munirípiode Planalto.
lTENS:Oi,02,03,04.05.06,01,08,09,10,11,12,13,14,.
VALOR TOTAL: RS 43.012,00 (quarenta e trâ raií e dos reais).
PRAZO DE V1G!nC1A:3I/08/2ÜI5

Prefeito Municipal

EDITAL DE RgtaTADO DEUQTAaO

PREGÃO raESENCIAL N' 061/2014 DE 14 Dt AGOSTO DE2n4

LUIZ CARLOS BONI, lu qmliibde de Prcgociro do Munic^iu dc
rini», Estado do PniaM, netneado pdí Portarii n" (1D2/20Í4, de 03 de janeiro Je 2DI4, em
cufflpiimentoilei Fcd(nldcii*JQi20 de 17dcjuh]dc2DQ2;DccRioMLinltí[:ddr11*2727/21X17
dc %/Dí/20CI7 e subsidiatiimenle peLi Lei n' 8668 de 21 dc jiAho de 1593 c sins )>ostetiores
(Jteiaçies e legislação aiticlata, TORNA PÚBLICO, u leáihada Públlai de Ueileçae ra
modalidade PREGÃO PRESENCIAI, tipo M^ORPREÇO FOR ITEM, tefereite

EDirAlDElJClTACAO • MODALIDAM PREGÃO PRESENCIAL N*DM/2U14

l.lKijctedaUàb^
Aquisiçio de tiuíciial para supinurtu (imer, icfi) c nEndto) destinada a marotienção lia»

fdloa^iadonis desse Municípiode Pbnaitq
L Empresa Piitidp«ite

11 HELnH341CA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ITDA
StuaçinClasúlicada
í EmprosaVeiKtdorc
33 HEUIiOnCA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA- Iftsctta no CNPj sebn*

7&1}0.4S7/KI014)S, com sede na Rua Sio Paulo, n° 312, Centro, Muniripío dr Francisco Britidn,
Estado do Paraná ciasificada em 1' lugar para os itens: OIÃQDSinrSilSn/.USAi,10,11,12.13,14,
moibjndo u iiifoife dc ia43J)I2JXI (ipoieata e uEs mil c doze mis)
i DatadaAbetttsx

4.1 Alicilaçáo Progin Prtscnrialn'065/2014 dc 14 dcegoslndF20i4,lfn sua abertura em iTunláo
lealiuda prio Pregoeira no dia 28 ile agosto dc 2014 às 0900 horas, na sala dc reuniões da
Pitfeiiuia Mmtiòpa] de PlaieRo, Estada (k> Paraná, ca Piaça Sáu Ftanòscn dc As% U83,
Centra.

ItmailD, Estado do Paraná, em 28deagosto dc2DU

LUIZaRLOSBONI

Ptegoeira

HOMOLOGAÇÀOEATOAWIDICATÓRIO
PRE(3ÂOPRESENCLALN*06«()14

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Feàrai 8.66é,'93,

ac6 iniaesssios que realizou abetura de documentos e pmpcsias de preços
referente edital PREGÃO PRE®íClAL N" 065/2014 de acordo com o abaixo

descrito:

OBJETO: Aquisição de material jjara suprimaito (toner, refil e cilindro]
destinadoa manutenção das fotocopiadoras deste Município de Pianrilto.
EMPRESA: Hdileoiica Equipameolospaia Esctilòrio Ltda.
niNS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09.10.1!.I2.13,H.
VALOR TOTAL: RS 43.012,00 (quarenta e três mil e doze leais).
DATA: 02 desetembro de 2014,

MARLON FERNANDO KUHN
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Rosângela Margarete Scnpel da Silva - ME
Av. Rio Grande do Sul, 626 - Centro - Fone/Fax (46) 3555-1195PARANÁ 85750-000 - PLANAITO

CNPJ 03.083.305/0001-00

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS série f*
Data ^ ̂ /_JjQ—í-

cxyv^
Enri ^

Cidade

CNPJ/CPF
m

ls^OC Q:i

r)< ""viST^

QTYvAorXs? "V^
I 't^È.sxtvo&Ío

/ c2o') ̂
V . . TOTAi R$ W\5'AoC>. oo AaratücemosaPr^erencia . cnpj io.6i5a98J)i-o3 - i.b.



Rosângela Margarete Scopel da Silva - ME
Av. Rio Grande do Sul, 626 - Centro - Fone/Fax (46) 3555-1195

85750-000 - PLANALTO - PARANA
CNPJ 03.083.305/0001-00

MOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS série f (jj 5
nata c2 / 0 \ L—

'?rwl aÁJ'

Fnrf Fone

nsri^ri^ Oo^v.jO^'^ Estado .L^IUdUCm, ,

nMo i/npp ^ (tf *5 - ^ /OOO ̂ í* !. E. —
-rQíiàííi^? mmam

^On S ̂04.00
/  • f ^ ^ (r

?A;tO^^Cpo© CÁj^ /yLHyOW

Aü {AyyCotL^^ijL^^^ a7tos>-v>ol:i
nM3LcA.<..r>-o oA. cÀjyn^-en /

0  C>UC>A0a.O^ <=>- L...3-rVNOC-Ci-3 /
Í>S ^ . (

/

rk^ /)a aídC. /

cÀt cA-s>- i
lrw^loA^-A/!!>CXííX^ ^ AcRl/U o^x^íA-píí^1

V

jL/VVC. —VkJÍ. nC?-0

■-ywuv 3 ^^Y^to -VviXAD ^

/o,-v-eu>t-, 2íii3
Q/\x.^j:> O ^ oi / ól^l

SãIíIjF
Agradecemos a Preferência TOTAl R$ ^ /S.-^oG.nn

01-03-I.E. 90463700-98



PROCt
( ) Convite r.

j- ) T. Preço r.
i I

c, tr:'T;"'C v

{j.92í:_..

Rngânqfíla Margarete Scopel_dajilyajJ^
Av. Rio Grande do Sul, 626 - Centro - Fone/Fax (46) 35 p^RANÁ

Rtjym-OOO - PLANALTO

MOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS serie
Da ta

gr ^ j-i ̂'V~yx-'v^

hs\1 V

End.

>L?^Ld w^jÍ-Ld

cL
_ Fone.

Cidade.
Estado.

(Pr^çdfJnft^

L i^l

total ,

—

J--^■- -f -

-to
y-V-

cL -jcc .-,^(1

r)5 lllsll

TOTAL R$s:í-0Q Amdecemas a Preferência ,„„.„„3,,,,e9r-CNPyio.5i5.96/oooi.o3-i.e.904637oo-9a
ígSÉ^- AIDF1329



UOTAÇÂO

C/lW^V

Rosângela Margarete Scopel da Silva - ME
Av. Rio Grande do Sui, 626 - Centro - Fone/Fax (46) „.^a i

85750-000 - PIAFJAITO " I^RANA ̂
CNPJ 03.083.305/0001-00

SÉRIE "F'
—i

Data ̂  ̂ ^ --- —
9r' . LCt^r;

iíí.

End.

"1 V.L
iO :

L<

Cidade. v.c-tC

Cií Fone.

Estado.

— j
t

L  l/Trr- ic i pCNPJ/CPF
TÓmL'R4ptjêçplfnlt%rDiscr[minaçãp^:Quant

t.C- irT- I < C k>i- xS"

UÍ'J

, \; 91- L »■ u 1'*'^^ I

tLV.4j^C'C- A W I
.  C.c;> '^í-vaC-5 !

u-

•; »vc>. ir^.O-L-t-0

TOTAL R§lA^rizciecemos a Preferência
Dagos.n&C,a.U.a.-Capanama.FR-Fona(5J_3552.1897.CNPJ 10.515.893/0001-03-l^

ígáz^*rbSde 001a050 Ixio 26/09/2013 ÀiDF1329



Rosângela Margarete Scopel da Silva - ME
Av. Rio Grande do Sul, 626 - Centro - Fone/Fax (46) 3555-1195

85750-000 - PLANALTO PARANÁ

CNPJ 03.083.305/0001-00

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS série p ,v th >
Data olp /OL /

<5r 1 ̂  t-vTL. "Vino. "rvv C^jr2D^
P  \ J i /- I

^nrí. LxUV>l<) Fnnfí

Cidailfí ~í^- *00 ■'Vv O £ÂjX:í Fatarln
cNP.i/cPF ^1 Co L lúOn IC 1 F d/yc-J:o
mm
^QO G. 3^/ 5 '^6. ./>->

() i
*1,— /

/■' ^

» X. ote /> Ovv«^
/-vcdDj iSr^yyo-y-cd-^

9  / /' 1 •^ Ajl^LcvCíXxj CKi íJ!o'>V-t^
1

C*>C/v-0'Ao-> A h-Lfr-ry^t^y-i
ò  íl r ' ~/>CA-»«-'^<-<oL /vLo jí^C-iilj^CjC^

1  / Pjí? JOkfiSODEt ICIipçAo
\a£}V\L*JÍjèí^^

0 n ^ "
'^itcia n.^ 0"^

(j Ji ^ t^recartciB!

'*

'tim...

N. nr-VvC-4^ 3^ t,

■?C>o c-dns^.flfoT^
—""i3aiCv'Éii^—

-X:-

_

O^2lokr)í3
ü  . (

,

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ ^ ^^.07 ■
01 bloco de 001 a 050 3x50 26/09/2013 /MDF 1329



Rosângela Margarete Scopel da Silva - ME
Av. Rio Grande do bul, 6'Zò • Lentro - rone/rax jooj-i itj

85750-000 - PLANALTO 1_ PARANA
CNPJ 03.083.305/0001-00

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS serie p .

nata / [ /_[

gr

Cidade ^

CNPJ/CPFj±^-^f í
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Planalto-Pr., 27 de agosto de 2013

DE: Edemir Périco - Secretaria de Saúde

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de
assistência fisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no

w

Item Nome do produto Quant Unid Preço

Unit.

Preço

total

1 Prestação de serviços de assistência
fisioterápica visando a redução de
danos e agravos e promoção à saúde da
população assistida nos serviços de
saúde e referenciadas a esse

atendimento no Município de Planalto.

9.000 SESSÕES 6,35 57.150,00

TOTAL 57.150,00

o custo total estimado da solicitação acima, importa no
valor aproximado de R$ 57.150,00 (cinqüenta e sete mil e cento e cinqüenta reais).

Prazo de Vigência do Contrato: 31/10/2014

Cordialmente,

PERIGO

Sperêfario de Saúde
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Planalto-Pr., 28 de agosto de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa para prestação de serviços de assistência físioterápica
visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde da população assistida
nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no 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 minuta do insti-umento

convocatório da licitação;

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

Cordialmente,

MARLQN FERNANDO KUHN
refeito Municipal.



município de planalto

CNPJN° 76,460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 29 de agosto de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa para prestação
de serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos e agravos e
promoção à saúde da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a
esse atendimento no Município de Plcmalto, expedido por Vossa Excelência na data
de 28/08/2013, 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:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000000

1690 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000496

Cordialmente,

ENSON ELEVAR SCHABO
Secretário de Finanças



MUSãít?-'

município de planalto

CNFIN"" 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

PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 30 de agosto de 2013

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa para prestação de serviços de
assistência fisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no
Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de
27/08/2013, da Secretaria de Saúde e pesquisa de preços feita pelo Departamento de
Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 57.150,00 (cinqüenta e sete mil e
cento e cinqüenta reias).

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:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000000

1690 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000496

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela
Lei Federal n." 10.520 de 17 de julho de fe002 e subsidiariamente a Lei n.'' 8.666/93 e
suas alterações, LC 123/2006 de 14 de d
2727/2007 de 26/06/2007, e

gzembro de 2006 e o Decreto Municipal n."
sições legais,

o Parecer

PÁTRIO
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 02 de agosto de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeiro/Comissão de Licitações

w

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃOr na forma PRESENCIAL, pelo
critério de jtdgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de
empresa para prestação de serviços de assistência fisioterápica visando a redução
de danos e agravos e promoção à saúde da população assistida nos serviços de
saúde e referenciadas a esse atendimento no 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 Dea*eto 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.

MARL0N FERNANDO KUHN
'refeito Municipal
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO IT /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 realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
para a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência
íisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse
atendimento no 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.

ABERTURA

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

1- DO OBJETO

l.I- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa para prestação de serviços de assistência
fisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção á saúde da
população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse
atendimento no Município de Planalto, Tudo conforme condições,
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos
deste edital.

LOTE: 1

Item Objeto Quant Unid Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

1 Prestação de serviços de
assistência íisioterápica visando

9.000 SESSÕES 6,35 57.150,00
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a redução de danos e agravos e
promoção à saúde da população
assistida nos serviços de saúde e
referenciadas a esse

atendimento no Município de
Planalto.

TOTAL 57.150,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos provenientes das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000000

1690 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000496

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 /...../ 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:

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 inidõnea 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
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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 Fregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada
em um terceiro envelope.
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada.
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame.

5- DA IMPUGNAÇÂO 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 sessáo 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 Fregoeiro, 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 1, 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
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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 especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.

7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente est^á
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma.

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

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro
fará divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".

8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada
sua conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente á de menor preço, para participarem dos lances
verbais.

8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no
item 8.4, serão classificadas as propostas 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, imsonos 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
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seus anexos.

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

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

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

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatòrias 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 habilitatòrias, 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 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
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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 benefíciários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

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

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

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;
í) 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 Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional - CREFITO, do(s) profissional(is) de
desempenhará(ão) as funções;
1) Declaração de Idoneidade (anexo 111);
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIll do Artigo 7°
da Constituição Federal (anexo V);
n) Declaração de responsabilidade, indicando o(s) responsável(is) pela
execução dos serviços, registrado no órgão de classe competente e
designado à execução do objeto (conforme Anexo Vil), composto de:
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•  01 (um) profissional em fisioterapia, com inscrição no Conselho
Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional - CREFITO;

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 e ofertar estrutura
física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos serviços
contratados;
10.2- prestar os serviços diariamente, sem interrupção, excluídos os finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada na

, Município de Planalto;
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Saúde, a qual ficará responsável pelo acompanhamento dos
serviços executados;
10.4- manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais
e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores e prestadores de
serviços;
10.5- apresentar mensalmente a documentação comprobatória da execução
dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela CONTRATANTE,
cujo modelo faz parte integrante dos ANEXOS do presente contrato;
10.6- possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Municipal) e da Seguridade Social;
10.7- 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;
10.8- 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;
10.9- o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverá(ão) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no que diz
respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente ás
normas que regem os exercícios da profissão, cabendo-lhes exclusiva
responsabilidades por eventuais transgressões;
10.10- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do(s) profissional(is) designado(s);
10.11- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;
10.12- 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
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10.13- 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;
10.14- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/10/2014, 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$ 57.150,00
(cinqüenta e sete mil e cento e cinqüenta 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 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 á 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
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
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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 1 - 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
horáno anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

17.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por
ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos
inerentes aos recursos quanto á concessão de prazo para contraditório.
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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(ào) assinada{sj 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 ãs 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas.

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

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

10
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...V2013
PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2013

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o Município de
Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto e a empresa

na forma abaixo

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de diieito 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 xf 643.844.469-34 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n'' 09.272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Gestor, senhor EDEMIR PÉRICO, em
pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado
neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade
RG n" 5.491.746-5 SSP/PR e do CPF/MF sob n'' 870.119.729-00.
CONTRATADA: Inscrita no CNPJ sob n°

com sede na N" , Bairro ,
Município de , Estado neste ato representada
por seu(ua) Administrador(a) Srf) brasileiro(a), casado(a),
empresáiio(a), portador(a) do RG n" e do CPF n'' ,
residente e domiciliado(a) à N° , Bahro , Cidade de

Estado

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

prestação de serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos e
agravos e promoção à saúde da população assistida nos serviços de saúde e

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 9.000 SESSÕES Prestação de serviços de assistência

fisioterápica visando a redução de
danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços
de saúde e referenciadas a esse

atendimento no Município de
Planalto.



?.UTiíÍTS

município de planalto

CNPJN° 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

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 recmsos próprios do Município de Planalto, Proveniente das seguintes

Conta da despesa Funcional programática Destmação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000000

1690 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000496

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/10/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n" 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA

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 foima ajustada e ofertar estrutura

física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos
serviços contratados;
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b) prestar os sei'viços diariamente, sem interrupção, excluídos os finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada
na , Município de Planalto;

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

d) manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas,
sociais e previdenciários aos seus tiabalhadores e prestadores e
prestadores de serviços;

e) apresentar mensalmente a documentação comprobatória da
execução dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela
CONTRATANTE, cujo modelo faz pai'te integrante dos ANEXOS do
presente contrato;

f) possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Municipal) e da Seguiidade Social;

g) 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;

h) 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;

i) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverá(âo) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética
no que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidades por eventuais
transgressões;

j) soHcitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do(s) profissional(is) designado(s);

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

1) 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;

m) 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, ti"abalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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 OITAVA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apmadas 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, comportai-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 pimição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADlliVOS,
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
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 PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de outubro de

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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, fii'mam 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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Planalto-Pr., 03 de agosto de 2013

DE:

PARA:

Assessoria Jurídica

Prefeito Municipal

w Senhor Prefeito,

V

A apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa para prestação de serviços de
assistência fisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no
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.

OAB/RR
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EDITAL DE LICITAÇÃO JV° 052/2013

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jundica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça
Sao Fr^cisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Marlon
Fernando Kuhn e o Senhor Luiz Carlos Boni Pregoeiro, nomeado pela
ortana de n 002/2013 de 03/01/2013, tomam público a realização de

licitaçao na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
para a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência
usioterapica visando a redução de danos e agravos e promoção ã saúde
da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse
atendimento no 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.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de

Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa para prestação de serviços de assistência
íisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde da
população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse
atendimento no Município de Planalto, Tudo conforme condições,
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos
deste edital.

LOTE:1

" ItemObjetoQuíiniÚhldPreço
máximo

unitário

Preço
máximo

total
1Prestação de serviços de

assistência fisioterápica visando
9.000SESSÕES6,3557.150,00



•ÍSãS?

município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-muih plíinulto@rline.coTn.br

Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101
-  l^AKAA/A

a redução de danos e agravos e
promoção à saúde da população
assistida nos serviços de saúde e
referenciadas ^ esse
atendimento no Município de
Planalto.

TOTAL
57,150,00

2- DA DOTAÇÃO
2.1- Paxa cobertura das despesas decorrentes desta licitação

serão

DOTAÇÕES~^ ^
da dçj^pesa Destinaçao dé recurs^
1670 09.126.10.301.1001-2060

0.1.00.00000000
1690 09.126.10.301.1001-2060

0.1.00.00000496

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 18/09/2013 às 14:00
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados-
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa:

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013
ENVELOPE 11 - 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;

liquidaçã^^^^^^ estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Admmis^ação Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
f ̂  TenhM em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anoseíetu^do 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
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Constituição

empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
ci^açao de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o

direito de pnondade, conforme modelo constante no anexo VI
3.5 - As empresas interessadas em participar do certame deverão

Paraná localizada na sede do Município de Planalto, Estado do
4- DA ̂PRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- So 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 jundica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de
redenci^ento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente

outorgando poderes necessários à formulação de propostas e á prática dé
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da
empresa devera apresentar documentos que comprovem sua capacidade de
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços
e praücar todos os deniais 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
admiüdo 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 nao apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta
no certame, ^

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÂO
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,
daúlo^ada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelmhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com
indicaçao do numero deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as
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condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se

^tíZTeT ° °bservando-se o quantitativo de cot^ío de de^O r™ ® ® da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo 1 do presente Edital
facih^do assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não

s:ír«,c.,r 7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições
estabelecidas na mesma. conaiçoes
7 3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo
coteçao em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula

drAno")» ® a® serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe
encontra sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital
7 4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos
necessários a execução do objeto licitado.

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de
credenciamento dos mteressados em participar do certame.

forâ relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fea divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes
credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão dando-se

Habmteção»^ "proposta de Preços" e "Documentos de
sií" contendo as propostas de preços, será realizada
R A analise de sua conformidade com as exigências do Edital. 8.4- O Pregoeiro procedera a classificação da proposta de menor preço e

cento^ v^ores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
veíbtes ^ ̂ ^ preço, para participarem dos lances
fiem pelo menos três propostas nas condições definidas no tem 8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem
os menores preços, subsequentes, até o máximo de três. esentarem

mí- ° 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços
elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus

aJ16XOSj

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo

apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de

i°" manifestamente inexequiveis, havido assim como aquele incompaüvel 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
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seus anexos.

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
l^ces vertais a ordem para esses lances será defmiL aSs d^sortet onde tera preferencia para o lance a licitante sorteada. Às liclSntes
precisadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa oor
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentS em
re^açao a de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de m
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das
propMtas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes

pmço da proposta de menor
apresentar lance verbal, quando convocado pelo

Pregoeiro, implicara a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na

daT^Spo^tas apresentado, para efeito de ordenação
^ negociar com a licitante excluída da participação

inabMaH« nh ' ^ Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente ãs penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escnta 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.

ofcrtas^''"^ encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor

apresentado pela pnmeira classificada, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

^16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
^egoeiro examinara o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar. "eiiauLc

° ̂^^"'í^ento pleno ãs exigências editaticias, será
« «"J"»

8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
negociara diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente
exumara os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
8.19- P^a fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua
^(^pe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO

beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006. caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço
de licitante nao beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
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123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
hcitantes nao beneficiários da mesma lei. paía refor3areinTuas

priiefro^Túgar. ^íassificado em
9- DA HABILITAÇÃO

INSsT perante o Instituto Nacional de Seguro Social -

siXiçoVoTSir'^''^'^^ P°^ dede c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante

fST7 ° H H "1^° de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou
sed^o proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, exp;diT S Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante

sTef Regularidade Fiscal, expedida pela Secretoa 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
apresentaça.0 de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas-
g) Mo constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração-
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ)'
i) Alv^a de localização e funcionamento da empresa parôcipante
fornecido pelo orgão competente local da sede da proponente-
j) Comprovação de Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacion^ - CREFITO, do(s) profissional(is) de
desempenhara(ao) as funções;
1) Declaração de Idoneidade (anexo III);
m) Declaraçao de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal (anexo V);
n) Declaraçao de responsabilidade, indicando o(s) responsável(is) pela
execução dos serviços, registrado no órgão de classe competente e
designado a execução do objeto (conforme Anexo VII), composto de-
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*  profissional em fisioterapia, com inscrição no ConselhoRegional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional - CREFITO;
9.2- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes
nao declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro
devid^ente lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato
pela hcitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo sem
que sejam retirados, serão destruidos.

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- prestm a execução dos serviços na forma ajustada e ofertar estrutura
física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos serviços
contratados; ^
10.2- prestar os serviços diariamente, sem interrupção, excluídos os finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada na

, Município de Planalto;
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela
Secretaria de Saúde, a qual ficará responsável pelo acompanhamento dos
serviços executados;
10.4- manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais
e previdencianos aos seus trabalhadores e prestadores e prestadores de
serviços;

10.5- apresentar mensalmente a documentação comprobatória da execução
dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela CONTRATANTE
CUJO modelo faz parte integrante dos ANEXOS do presente contrato;
10.6- possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tms como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Municipal) e da Seguridade Social;
10.7- 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; ®
10.8- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação aos

obedecer rigorosamente as normas
e^belecidas pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério da Saúde-
10.9- o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
devera(ao) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no que diz
respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente ás
normas que regem os exercícios da profissão, cabendo-lhes exclusiva
responsabilidades por eventuais transgressões;
10.10- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do(s) profissional(is) designado(s);
10.11- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;
10.12- m^ter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obngaçoes por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação
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íiíucâo^drapresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a
quanto às obrigações assumidas na licitação, em

Mmerd4is?''^^°^ previdenciários, tributários, fiscais e
? contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital

8 66^Td H podendo ser prorrogado de acordo com a lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

.VI- DO VAU)R MÁXIMO
11.1- Ó v^or máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 57.150,00
roTT f ̂ * cinqüenta reais), conforme demonstrado no Anepco I, do presente ato convocatório.

J 2- DAS PENALIDADES
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
raantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se
áe modo imdoneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
c direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contatar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
ríC-rdur^ein 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
eqiuvalentè e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes á
execução dq 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
oa 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
^ponsíibilização do licitante por eventuais perdas e danos causados á
Pr\vfeitUx*a-do Município de Planalto.

13- DOS RÈCURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões
00 Piegoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da
síntest das suas razoes, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de
}' ("^tv) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do
Lérminodo prazo do recorrente.
13.2- A ,alta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor
recursos ao fmal da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e
adjudicaEEo do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Cs recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos
suspcnsyos.

13.4- acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos
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insiascetívqis de aproveitamento.

14- D4 ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do
Mumcipio de Planalto a adjudicação do resultado, com í^bScSo da
decisão emjomal oficial do Município. puoucaçao aa
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Preeoeiro
negociar diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.

15-DO PAGAMENTO

rdécVmo®n,^fff^!iT°® 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, devid^ente ̂StTda
pela Secretaria Municipal de Saúde. ucviaamente atestada

16- DOS ANEXOS DO EDITAL
16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos orónrios do
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades

Compoem esta Convocação Geral, além das condições especificas
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: especiticas,

b Anevn tt" ® ^"^q^írido e demais informações; D) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento:
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;

de Hawiií^lo; ~ Declaração de Cumprimento dos Requisitos
Inciso X50ann^ T- Declaração de Observância ao Disposto do inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;

f) .^exo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP-
g ̂exo 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 "esslo será
automaúcamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no

Sntítóo estabelecido, desde que não haja comunicação em
iwfli J licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por gahdade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer

® devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos nerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório
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17.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão
relev^ omissoes 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
publico de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo
Pregoeiro pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes.
^.5- A licitaçao não impUca da obrigatoriedade de compra por parte da
^efeifura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o
hcitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante
üver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente
Mtenor ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone suá
Idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.6- Os pedidos áe esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de

São Francisco de Assis, n° 1583, Centro - CEP

iqIa - Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das ióióO as 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
obngada^ a manter um representante com plenos poderes para receber
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Planalto-Pr., 05 de setembro de 2013

marlo^fernando kuhn
PTMeito Municipal

10
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PREGÃO PRESENCIAL N® 052/2013

ANEXO 11 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

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° 052/2013, 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® 052/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ ^

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 052/2013, 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° 052/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N"

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST..

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

052/2013, 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 í /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013, por seu representante,

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

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

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

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

observância do disposto no inciso 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 052/2013

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

ENDEREÇO^

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
052/2013, 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.

w
Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N'' 052/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

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

referida licitação serão

NOMEESPECIALIDADEN° REGISTROASSINATURA

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N" 052/2013

EMPRESA:

CNPJ N°

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL W

052/2013, anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa para prestação de serviços de assistência

físioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à

saúde da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a

esse atendimento no Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ..../2013
PREGÃO PRESENCIAL N" ...V2013

™  /T^ Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o Município dePlanalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto e a empresa

Interno, com sede à Praça Sao 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 é
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 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 09,272.764/0001-00,
neste ato devidamente representado por seu Gestor, senhor EDEMIR PÉRICO, em
pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado
neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade
RG n° 5.491.746-5 SSP/PR e do CPF/MF sob n° 870119 729-00
CONTRATADA: I^^rita no CNPJ sob n°

•; ; com sede na , N° , Bairro ,Município de Estado , neste ato representada
por seu(ua) Admirastrador(a) Srf) ^ brasüeiroía), casadofa),
empresário(a), portador(a) do RG n° e do CPF n°
residente e domicUiado(a) à , Bairro .'.7ci'dade de

Estado
CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para

prestação de serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos e
agravos e promoção à saúde da população assistida nos serviços de saúde e

ITEM QUANT UNID.

XIV/ VXC 1 icuicuiu, CUim

DISCRIMINAÇÃO
jrme aoan

VALOR

UNIT.

<o segue:

VALOR

TOTAL
01 9.000 SESSÕES Prestação de serviços de assistência

fisioterápica visando a redução de
danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços
de saúde e referenciadas a esse
atendimento no Município de
Planalto.
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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:

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000000

1690 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000496

CLÁUSULA iaUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/10/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA

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 e ofertar estrutura

física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos
serviços contratados;
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b) prestar os serviços diariamente, sem interrupção, excluídos os finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada

•••; / Município de Planalto;
c) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela

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

d) manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas,
sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores e
prestadores de serviços;

e) apresentar mensalmente a documentação comprobatória da
execução dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela
CONTRATANTE, cujo modelo faz parte integrante dos ANEXOS do
presente contrato;

f) possuir os documentos necessários para o funcionamento regular da
empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Municipal) e da Seguridade Social;

g) 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;

h) 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;

i) o(s) profissional(is) designado(s) para a execução dos serviços
deverá(ão) empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética
no que diz respeito aos seus cuidados profissionais, obedecendo
rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidades por eventuais'
transgressões;

j) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do(s) profissional(is) designado(s);

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

1) 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;

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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 OITAVA
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
hcit^ 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 NONA
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
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
mdenização 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 PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS
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Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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rom n 1°^- f dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

f ̂ contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento de te termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-ft. Não Ltante qualquS
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a m^ter
uin representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

rio • ^ contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
efeitos leSÍ tes^munhas presentes no ato, a fim de que se produza

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Trombeta
Capanema. 06 de setembro de 2013 18

G.M/CL-tóSlC: 2006 RS 16.500,00

VW/GOL 1.0 2011 C/AR CONDICIONADO 4P

RENAULT/LOGAN 2011 1.0 COMPLETO

RENAULT/SANDERO STEEPWAY 1.6 2009

GM/CELTA SPIRIT 2010 4P/ÚNICO DONO

FIAT/PALIO 1.4 2013 COMPLETO

GM/VECTRA ELEGANCE 2010

GM/VECTRA GLS 2O00 COMPLETO

VW/SAVEIRO 1998

PROMOÇÃO: FIAT/UNO BRIO R$ 5.000.00

SITE: WWW.GROSSVEICULOS.COM.br

fWAJNO MILLE FIRE

2003 RS 11000,00.

FORD/ECOSPORT XLT 1.6 FLEX COMPLETA

GM/CLASSIC 2006

FIAT/UNO MILLE FIRE 1.0 2003

FORD/FOCUS 2002 COMPLETO |
TOYOTA/COROLLA 2011 COM. AUT 1.8 |
CELTA 2011/2012 VHC FLEX J
FORD/FIESTA 2006 C/DIR. HIDRÁULICA S

HONDA CG TITAN 125 03 R$ 2.500.00 ^
VW/GOL 1.6 R$ 5.000.00

TEL: (46) 3552-3181 / (46) 9911-0497

Imobiliária
BAZZANELI.j\ CRECI I34t)-J

30 anos de dedicação!!
Fones: (46) 3552-1518 / (46) 9919-7575

E-maíl; lmobiilarjabazzanella@hotmall.com
Sitio no l^ajendo Tlgrlnlio, com 11.5
alqueires, tendo 7 alqueires mecanizados,
restante pastagem e reserva legal. Com
benfeitorias médias. Propriedade boa de
água. Preço: 950 Sacas de soja o alqueire.
CondiçCes de Pagamento: 40 de entrada
e o restante em 3 anos.

Sitio localizado em SSo Luiz, com S
alqueires, tendo 4.3 alqueires mecanizados,
faz divisa com o Rio Santo Antônio,
restante em reserva. Localizado do asfalto
l.OOO metros. Preço: l.OOO sacas de soja o
alqueire. Condições de Pagamento a
combinar.

Casas Alvenaria Nova, sendo duas casas,
uma com 70m® o outra com 80m®, tendo
terreno com 250m^ cada. Padrfio
construtivo muito bom, casas frente para
rua. documentação de cada casa individual.
Preço: Casa SOnP RS 120.000.OO e casa
7ttm,'RS IIO.OOO.OO.

Conheça outros imóveis visitando nosso site;

www.imobiliariabazzanella.com.br

Av. Independência, 773 - Capanema/PR

tesirus I te(f

Negao

í^inie

Jornaí ,

o Trombeta
www. trombetaonline. com. br

UVIOBI LIARIA

CRECIJ-473Dl._ _____ __

administra JiCuga JL^vaCia
Venda de imóveis urbanos e rurais-

(46) 3552-2319 / 8812-5660 / 9914-9680
A.venícla Brasil, 379 - Capanema/PR

CM\Ã Correspondente Caixa Aqui
Empréstimos consignados, INSS, prefeitura, abertura

de contas, recebimentos, saques e depósitos.

(46) 3552-3567

Av. Pedro Víriato Parigot de Souza, 1121 - Capanema/PR

AQUI

AVISO DE LICITAÇÃO
-PREGÃO PRESENCIAL" N" OST»!J

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos
interessados que com base na Ld Federal de n' I0.S20 de 17 dejuibo de
2O02; Decreto Municipil de n' 2727/2007 de T^WlVíl e suas
elicracSes. subsidíarianicDte à Lé Federai 8.666/93, suas altcraç&cs,
LC 123/2006 de U de dezembro de 2006 e demais legisiacOes
aplicáveis, em sua sede sito a Prafa Sio Francisco de Assis, 1583, fará
realizar I.iciia;áo na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n'
0S2/20] 3, confume descrito abaúo.
OBJETO: CoRtrataçio de empresa para presta(ão de serviços de
assisláDcia fi^oterápica visando a reduçáo de danos e agravos e
piomoçio à saúde da população assistida nos serviços de saúde e
referendadas a esse atendimento no Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: I8de setembro dc20l3'ia 14.00 hcru

Maiores informaçdesjunto ao Departamento de Lidtaçdes em horário de
expediente.

MARLON FERNANDO KUHN
Prelnla MumdpaJ

AVISO DE UCITACAO

•PREGÃO PRESENOAL' N" OSinOIJ

O município de PUNALTO. faz saber aos
interessados que coQ base na Ld Federal 10 520 de 17 dejulho de
2002, Decreto Muiúcipal de rf 2727/2007 de 26106/2007 e suas
aiterafdes. adisidisiiamene á Lei Fetleral n° 8.666/93, sias alleraçAes,
LC 133/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demaii legislaçSea
aplicáveis, em sua sede álo a Praça Sio Francisco de Asda, 1583, fará
realizar Üdiaçio na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n'
051/2013. conformedescrito abaixo.
OBJETO; cooiraiatfo de empraa especializada visando á locaçio
temporária de pirâmides, estanies, esttuotra para a central ccmissio
oiganizadoia - CCO, Ulhaetia, banhdros químicos e tapumes,
destinados a Expofdraeeventcs te^izados pelo Município de Planalto.
D.ATA DA ABERTURA; 18 de setembro de 2013 - às 09 00 hmt

Mtiorea iufonnaçSesjumo ao Depanameuto de Ucitaçftea em hcràrio de
expediente.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefiâto Monictpal

OHJBTO QUANR-

nniw

VALOR

TOTAI ÍRSÍ

PR.^^O

rDlAS^

ROLO

COMPACTAÜOR

VmRATÔÍUO

AUTOPftOPBLIDO

Ot 290 000,00 30

MUNICÍPIO OE PLANALTO

EDITAL DE PK£0AO PRESENLTAL N' 059/IOlL

O KfUNICÍPIO da PLANALTO, tom» fublico qua 4« 09 00 har** do dia
IP/09/2O)3, (u Pnça SLo Ff4iKU«o d« AiaiL o* 1593. Coctlro. Município d«

Planâilô-Pr, r«4llcMÍ lleílaçko n« roodalídoda PreçKâ Preosnfiiai. do Upô

er pdoqA. pv» oqiiMsfiú dc KQUIPAMBNIO KODOVtAfüO de Acnadâ

lAfonTUç5«a e scloncimotoa rctedvos *o etlilal, modele* e «le/cee padaria
■er loIieiUdMiuiaio «c Pregeelre d» Mimlciple de PlanallaaPeranii DraoU
« Tekrena : (04d> S»6íi-*tt9 ■ Pau <Q4d> MdMlOI - E^meíl
plana)U»^r1ln«.rem.br. A r««la Tdenke, «cen e ifUeúo tecr de Sctiia) e
ina roípccliva» coudela». edmdae e tncxoi. poder* <« ryeminide ao
sapiinta anderefo Prepá Sla FrencÚKn de Auie. n' 15*3. Coitro, Mtmiaipío
de Pl4fMlla>Pr. d*a 0«"O0 à» t T Jü horu

PtáiwHa-Frn d* de aateanhro ale 3013

MUNIClnODR PI.ANALTO
EDITAL DE PHRCAO PRESENCIA L N* ddd/TOU.

O MUNtClPlO de PLANALTO, tema pwWiea «« 14-00 hoeu da áis
19i1N<'3l)l3. <M Praçe ft«jwii«e de Amis, n» 1583. CotOe. MuntnptQ de
Plkmba<Pr. toalizBfi l»cit*çla na modalidade Pmgio PreeencuL da tpa
meiiee fvefa pwa *qmaa«lo de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO Jc ocodo
nm maeeüàcaedm d» edilal

LCTB ODÍCTO OUAHTl VALOR PRA2Ü

DA DE TOTAL iDUS^i

01 MOIXJNI VfU. ADOR A 01 .CSOOOtTÜU Jü

bdufmaçdaa • caeUteeupentoa reCaWen eu «dáiol. modela» e mano» pedalo
• er «olbCiiAdúe jiMo ao Pr^ilra da MuAldfdo da Ptaftalla, l*Bnná. Braoll
. Tdefaiw I (Md) 3SM4ni9 • 9mti <D4d) Idjd-Siai - E*maH
pIaoan«^)rBoAcam.br. A Pâixa Teaãca. ecm d iiuvo im do Eduel e
keiita Kspcettvqe eiodekw» aJoitlae c amicB. poder* *ar eigiauoaJa no
eeguiftle endereço Praça Sio Pnacueo de Amíi, n* 1393. Caibo, Mánicipie
de PUnalu.Pt. da* 09 QD i» 17 3Ú Satoa

Plaiaetta*rr, 05 de teiOEfibro de 3013.
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Sèta-Felra ÕStt Setsrribro <i»20t3 insUbirclo pab ResciuçãoQQI da 04 da Outubro ds 2011

002250- 4.4.90.5200.00 - Equipamentos e Material Pennanente
OOOOO-RecursosOrdnáríos (Livre) RS40.000,00 (caicelamento)
Art 2" - Para Cobertura do Crédito Adcional Suplementar a ser aberto em decorrência
da autorização constante da Lei Acima, serão utilizados os recursos oriundos do
C^ceiamento. Conforme previsto no irKtso I do Parágrafo 1 * do Artigo 43 da Lei Federal
rf 4.320/64 de 17/03/64 a seguir especificado.
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

11 133-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

20.6022001.2082-PatninaAssistência Mecanizada

002330- 3-3.90 39.00.00 - Outros Serviços de terceiros P.J.
00000-Recursos Ordinários (Livre) RS 40 000,00 (cancelamento)
Art 3* - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Cinco dias do mês de Setembro de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N03842

Dâa: 02 de Setembro de 2013

SÚMULA; Abre Crédito Adicional Si^mentar
MARLON FERNANDO KUHN, Prefeito Munlclpaíde Pianalto, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições conferidas pela LetMunictpal rr>. 1.757 de 13 de Dezembro de 2012.
Art 1" - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura ao Orçamento Geral
do Município de Planalto. Estado do Paraná, para o Exercício Rnanceiro de 2013, Um
Credito Adicional Suplementar até o Limite de RS 400.000,00(Quatrocentos mtl reais),
conforme se espectilca a seguir
HG - SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
M20- DEPARTAMENTO DE FISCAU2AÇÃO DE ESTRADAS
.7622601.2029-Pavimentação de Estradas Municipais

000690 - 4 4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
000 - Recursos Ordrnárlos (livres)

RS 70.000,00 (Canceianento)
Art 2* - Para cobertura do Crédito Adicionai Suplementar a ser aberto em decorrência
da autorização constarte da Lei acima, serão utilizados os recursos oriundos do
Cancelamento e Excesso de/Urecadação, conforme previsto no inciso I do parágrafo 1*
do artigo 43 da Lei Federal n* 4.320/64 de 17/03/64 a seguirespecificado.
11 -SECRETARIADE AGRICULTURA

11 133-DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA

20.606.2001.1081 - Veículos para Extensão Rural
0002310 - 4.4.90.52.00.00 - Eqiípamentos e Material Peimanente
000 - Recursos Crdlnános (livres)

RS 70.000,00 (Cancelamento)
Art 3°-EsteDecrâo entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições
em cofttráno.

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, aos Dois dias do mês de Setembro de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

E0I1AL DE PRECAO PRESENCIAL N* 054/2913.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público <^e às 14:00 horas do dia 19/09/2013. na
Praça São Francisco de Assis, n" 1583. Certro. Mifticiplo de Plaialto4>r.. realizará
licitaçãD na modalidade Pregão Presercial. do tipo menor preço, para ar^lsíção de
EQUIPAMENTO RODOVi^lO de acordo com especificações do edital.
LOTE OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO (DIAS)
"1 MOTONIVELAOORA 01 580.000,00 30

>rmações e esclarecimentos relativos ao edtai, modelos e anexos poderão ser
"licitados junto ao Pi^oeiro do Município de Ptaiatto, Paraná. Brasil - Telefone: (046)
3555-8119 - Fax; (046) 3555-8101 - E-mail p!analto@riine.com.br. A Pasta Técnica,
com o inteiro tea do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá
ser examinada no seguinte endereço Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro.
Município de Plaiatto4»r.. das 08:00 às 17:30 noras.
Ranalto-Pr, 05 de setembro de 2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO

EOÍIAL DE PREGÃO PRESENCIAL N® 053/2013.

O MUNICÍPIO de PLANALTO, toma público que às 09:00 horas do dia 19/09/2013, na
Praça São Francisco de /vssis, n° 1583, Centro, Município de Planalfo-Pr, realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de
EQUIFVUtENTO RODOV!,^0 de acordo com especificações do edital.
OBJETO QUANTl-DADE VALOR TOTAL (R$) PRAZO (DIAS)
ROLO COMPACT/MDOR

VIBRATÓRIOAUTOPROPEUDO 01 290.000.00 30
Informações e esclarecimentos relativos ao ecstai. modelos e anexos poderão ser
sollcitadosJuitoaoPíegoerDdo Município de Plaiaito. Paraná. Br^ii -Teiefene: (046)
3555-8119 - Fax: (046) 36^8101 - E-maii planallo@r!lne.com,br. A Pasta Técnica,
com o Inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá
ser examinada no seguinte endereço Praça São Francisco de Assfe. n® 1583, Centro,
Município de Planaito4>r.. das 08:00 às 17:30 horas.
Planâto-Pr. 05desmembro de2013.

LUIZ CARLOS BONI

PREGOEIRO

Anoll-EdiçãoN^CMaS P4Gna5B/062

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 052^013

O município DE PLANALTO, faz Saber aos Interessados que com base na Lei i^eral
de n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n« 2727/2)07 de 26/06/2007
e suas alterações, substdiariamente à Lei Federal n® 8.666/93, suas alterações. LC
123/2D06 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
PRESENCIAL sob n® 052/2013, cortforme descrito aCtaxo.

OBJETO: Contratação de empresa para prestaçãode serviços de assistênciafislcteráplca
vtsaido a redução de danos e agravos e promoção à saúde da população assistida nos
serviços de saúde e r^erencíadas a esse atendimento no Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 18 de setembro de 2013 - ás 14:00 horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO WJHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICnAÇÂO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 051/2013

O município de PI^ALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal
de n® 10.520 de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de 26^)6/2007
e suas alterações, subsdiariamente à Lei Federal 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 Ucitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 051/2013. conforme descrito abaixo

OBJETO, contratação de empresa especletizada visando à locação temporária de
pirâmides, estandes, estniura para a central comissão organizadora - OCO, bilheteria,
banheiros químicos e tapumes, destinados a Expofeira e eventos realizados peto
Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 18 de setembro de 2013 - às 09:00 horas

Maiores informações Junto ao Depalamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

REALEZA

PREFErrURA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.® 5f2013
PROCESSO UCITATÓraON.® 147/2013
ABERTURA: DIA: 05rt)9'2013ÀS 0800 HORAS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTAS BÁSICAS E FRENTE DE
TRABALHO

EMPRESA(S)VENCEDORA(S):
-GENECIR FATIMAGARDARIGO.
ITENS 1. 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10. 11. 12,13, 14, 15, 16. COM VALOR TOTAL DE
32.050,25 (TRINTA E DOS MIL E CINQÜENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
REALEZA. AOS CINCO DIAS DE SETEMBRO DE 2013

FERNANDES DASILVABORGES

PRES. COMISSÃO UCITAÇÔES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNEaMENTO N° 292/2013

CONTRATANTE; MUNidPIO DE REALEZA
CONTRAT/\DA: GENECIR FATIMAGARDARIGO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTAS BÁSICAS E FRENTE DE
TRABALHO.

REFERENTE UCITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N® 5^13
V/\LOR TOTAL R$32.050.25 (TRINTA E OaS MIL E ONQÜENTA REAtS E VINTE E
CINCO CENTAVOS)
DATA DA ASSINATURA: 05rt)9/2013

I^P Dérto OtcW AtihMe EWtonIcananU com CfflKcHs
P«i>«elCP-arail

<3(iSud3«l«<fePsnnid>g(rBnlli{tiaU«nlid<toat<llitB
„ doounanla ouaaaiayitualkada «ravii aetUa.

OH C«iTfle*««o OKeltld» T«np« de OfttMvalMa
faMawtimi irnin McMnal- Cdatí* • TacAolcgfa

Párs eartultv • autanUcMíada do
carimbo do tampo, Inferm* o

cód/goaoladoíto alta 19SS836966

http://amsop.dioems.coni .br
HstnaSS



rt̂reitura Municipal ae rianaito
AWSODêUCITAÇAO

•PRECaAO PRESENCIAL- N» 051/2013

O município OE Planalto, m «abw sot InafeiSMa tjue «m W» na l»
F«úw««rf 10 520(>« lTífciiinod»2002. Dscato Mutícmí <)e n» 2727jW/ M
26/06/2007 » »u»» »ft»ncóe». n*»idinameftl« i Lei Feúeral n' 6 o66/93. luíí
tsWK/M LC 123OT06 de M <Je ctomCro ae 2006 e demais legataçies apiic^
rtis em soa sede wo a Praça SAc Francisco de Assis. 1583. lari reaiizai Uataçâo
na Ho3aliaaae PREGAO PRESENCIAL Sot o* 051/2013. eontorma desenio abauo.

OBJETO corgaiaç^ aaampresj espetialirarla yisatsdo a laeeçAo ieiTpwana de
MínMes esiarpdes esíoluis para a ceiínl ccrnsito orjanoadcra • CCO, Mhe-
lana ban/wos auiiTScoi a laoumes deMns«8 a Ewc/eir» e es«nlos reaMados
pelo WuiKip« de PUneiio _ „ „

DATA DA ABERTURA 18 da selamca de 2013 - as 05 W foras
Uaores irricmaçâea lumo ao Depanamenie de ücnaçôes em norano de eipeo-

'* MARLON FERNANDO «UKH
Prelaiio Uunicpai

AVISODEUCITAíAO
•PREGIO PRESENCIAL- N*052n013

O município de planalto,f«Sicer aosanereesacfaa«lecwo»eiMLa
Federa der'10520 de 17oe|üroda?OC2 OeoeB Mx-cW da.i 2727^7de
26/06/2007 e suai eileraçies. sjpsidanamerte a Lei 'ederai o 8 60^3, scas
allericOes LC 12J0006 de U de deieritro de 2006 a demaa i«9isa;4as
vta am fga sada aa a Praça S4o Fra«tsco de Assis. 1583 'ara rasAaa/ Ucitaçaa
na PREGAO PIÍSESCIAL soen'062«313, corifwme desen» HaM

OBJETO Ccrtraiaçio de envresa para pr*staç8o da servíss de smtinea 6si-
slvaoca vtsaxfc a raijçlo de danos a agravos a prwncçio a saúde da pcptiaçao
isvftida r»s sarv^cs da saúda a rataeoeadas a assa «enímenlo no Munco» de
"^^TADAABERTURA I9dasa!a(«irode7013-as MCOiwas

Maures «*maç4es ji«b ao Deparamens de Lenaçies em norano de «eo»-

UAR.ON FERNANDO AUHN
Prelalc Muruepai

MVMdnO DE PLANALTO

EDITAL DC PRECAOPtE^VCIALN* 033/30IX

O município ik PLANALTO, ira pOPIn que b ON.OO bms do dls
15/09/2013. ta Pnçt Sèo FnitcKO de /Aiass. O* 1313. Cmn. Mmuclpia de
Planito-n. neiittN lieitiçAo ae sssdelidsde IH|ia hesencaL do upo
ntaot pnço. pan aquialçto de EQUIPAMENTO RODOVIÀRK) de eccrto

doadáaL

OBJETOQUA-Vn-

RADR

VALOR

TOTAL IRSl

PRAZO

ÍOIAS)

ROLOOI290.OCO.0030

COMPACTADOR

VIBRATÚRK)

IlUOnntçgd t csciajcciosaus •« «««um • «ra—m- —

wc soltfesdot jueco ao Prriaelro de MonlcApi» de PlaBill^ Panai. Bnd
■ Tctctaae : «M4> }S^I19 - Pei: (Mi) 3U5I10I • E-mall
pltoa)le9mairan.bc. A Ptett Tícoics. cao o iesero teor te Edtul e
MUS lespeciivM neteloe. adeotee t eoeaos. podeií ecr eiemoada «o
Mgyáasc reteiiço ̂içs S8o Fniiciico de Assis. cP 1383. Caaoa, MvMc^ld
te Plsoelie-Pr.. dssOliOO ts IT.30 honi.

pmRa.pa.OS teieienbrote 2013

LUIZ CARLOS 80NI

niECOElRO

MUNICÍPIO DE PLANALTO

EDITAL DE PUCAO PRESENCIAL NPOSe/ISIX

O MUNICÍPIO te PLANALTO, locns público que às 1*00 bares te dia
IMW30I3. 01 pnçi Sie Preocisco te Assis, d* IJ»3. Ceoto. Miuúcipw te
P1âMtta-Pr.. ittluati licitnio na nodalilide Pre|tô Pteteoeial. te üpo
■MBcr pnço. pari equat^lo te BJUIPAMEVTO RODOVIÁRIO te acordo
con etpecificictei te ediuL

LOTE

Oi

OBJETO

MOTO.SrVELADORA

QUANTl
DADE

VALOR

TOTAL

580.000.110

PRAZO I
ídiasJ

2_J
loíonaeçtet« eaclerietoeMoe ttlauvüi ta editaL moteloe e laesoe podcT«o
les loiraadee lusao ao Prttetere de Moaid^ de Plaateliç Panai. Bred

TeWme 1 (•«« las-tll» • Peii W) 3SSS-8m - E-«ail
ptraliaVaBaeraaLbr. A Psau Tíciuca. eoia o iaaeiao lear te Edial e
•esa n^N» motebi. adeadoi e uesae. peterí «er caainte te
M(uia> eadetifo Preço Slo ftaeeaco te Auts. o» l«3. Ceare. Moiteipio
te PluBlts-Pr. tei OI<D Ia ITIObani.

PlaBeRtePr. 03 de aeteiabro te 2013

LUIZ CARLOS BONI

PRECOEIRO

Sabnels te Preleno Uieucpal da Franaico Mtnd. ve de sgosio oe cuis
ANTOMOCANTELMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL

EDiTALN* 1J*«013
CONVOCAÇÃO - EDITAL N* 1*5/2011

ANTONIO CANTELMO NETO Praleiln Murw«l de Frawisco Bellréd. EsUte do
Parena. no uso da suas atnCiaçtes legais

RESOLVE
An 1" - CONVOCAR o canddalo eoaiio relacionado, «rovate no concurso

púeta: «ano aira<i«s te Eteal o' 1*9/2011. para ptownanto de cargo* do «jateo
te pasacal. devendo comparecer ao Depanamenio te Recursos Humanos te da
Pnlature Uunicpd oe Francisco Saftrio. ro penedo te 09 te Selemtro e 05 da
Ouluteo de 2013 e fim te M fiibúiir a raipecliva ncneaçio

AGENTE DE TRANSITO - Nnal C l 5
CULSSiFiCÃçAO CANDrOATO DATANASClMENTO
22> THIAGOMACHADOCÉSO-JZA 086)5/1992
A/I 2* - O nio conparecimaiito do canctdalo ora comrccado no çeuo asUbeia-

odote amoo i' Oesia Edital «ipicarà na parda te teiío i nonaaçlo
GÃma do Preloito Hjucçal te Franosco Belffio. 28 te egosic de 2013

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNlClFW.

EDITAL N- 13M013
convocaçAo

AfiTOMO CANTELMO NETC FVeteito Munpcel te Fra-iOKO Seltrio, Esleoo te
Paarà ro uso de suas atrCuçdes lagais a cpnside-ante as aspceiç&ai do Edt»
n' U9/2011

RESOLVE
Ar: '• • CONVOCAR a canditela aPaiio relaconada eproveOa no Concurso

Pilbco teeiw aueves do Eai» n' 1*9/2011 para prwmanB te cargo te c*ia<*o
te pràoai 00 Municipo. devendo ccrrperecer no Depanamene te Reeursoa ftw
nos 0) FTelMure Mureepa! te F-amsco Baitrio. no penote de 09 de Seterrtro a 09
te CuABro os 2013. a fn te ae nabdtat a resoecima cortra-açio

AGENTECOMUNITARIO DE SAUOE
CANDIDATO

, MarUe* te Blvi
HdBAAa

DATA MASC

tS/09/i97l

ruiAodo
CONCURSO

CONVOCADO
paraartoAo

Isa^ taduemiJ Batmuietsirul

Amce;*" Regcial oe Saúde do Sudoeste
FonaAfax (*6) 3S2*-5335 - Bairro Alvorada

E-UaS creerss^elnccimbr
e601-390 - Rua Nittro. *68 - Frangseo Beirto - PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N* D5«l 13
O Preudtela da Mf-t:*" Ragonal te Saúde te Sudoeste lu usa te suas irtueòa»teatea a te acordo com o dapoilo nosAipgos 11 a 18te EiteMo em vv*

CONVOCA
Tonosos MEMBROS DO CONSELHO FISCAL OAARSS, pare pamceerteume

REUNiAO DO CONSELHO FISCAL, i i»JkUf-sa no da 0* &£ OyTuyO DE 2111X tó KMMORAS nesâlateraufiioteASSS süuaísaruaAntínioCarTW^^
801. bteio ANwade. Franosco Benrio. Pa pare trat* do amnnneiiio da sagurna

Avsbaçio e conlerinoa das comas do 1'semestre do Eieriioo Financaeo»
'"^•«00 BallrSo, PS. te W « satarrtxo te »13 DALVOKOERttH ALBERTOWSI

Contador Ptasidente

Art ? • O nio coiTparaeitnenio da camiditB ora eonvceaOa no praso aslapeie-
cao ro tnoc 1* deste Edtai imtíctea ni perda te teano a ccntrataçio

Gttwle te Prelaito Misiíepai da Francisco Baiiito. 06 te Saiarrttm te 2013 ANTONIO CANiaMOfffTO
PREFEUOMUNlCm

EDITAL N* 139/2013
CONVOCAÇÃO - EMPREGO PUBLICO- EOTAl TOSSOTIO

ANTONIO CANTELMO NETO, Prale.to Murucpa/ te Frsneieo BalPiO. Estado te
Parana no uso te suas atteusçòes legas

RESOLVE
An t' - CONVOCAR e eandUeia teano leiaeiorudi. «irovada no concurso

Pit«o te Enpraoo Púoloo sterto alravM do Edtfl n« 056WI10. pare ccmper^
no Oepenamento te Recursos Hi/nenoi te Prefeitura Munlepel da Francisco Bai
trio, no pmnote do 06 te Selerrpro a 06 te Oultero te 2013 e fim te sa fdpeiar i
respectiva contrata^ AGBíTECOMUNITARlODeSAUDE ,

Data Nasc CANDIDATO NF REGIAO INSCRITA/DESTINADA

23/10/1955 NERINADASILVATRINOADE 52.00 «S JARDIMSEMINABO
An 2" • O nio comparaomenta da cenrtdats ore convocada no prip estatela-

eido ru arogo 1" Ms» Edial implicar» na penSa te ijfeilo « ccntiala^
GMeie 00 Praieilo Mieucisai Oe FrenodO! Belirio. 05 te Seterrpro te 2013

ANTDNIO CANTELMO NETO
PREFEITOMUNICIRAL

EDITAL N* 1*0/2013
CONVOCAÇÃO

ANTONIO CANTELMO NETO, FTeleilo Municpal de Fianoico Benrio Estado do
Parsni no uso te sues atnOuçóei legan

RESOLVE
An 1'. CONVOCAR os oandidaios apaiio ralaocnates, apfovedosno concurso

ptBiK» aPNM atravis do Edital n« 062/2010. para provimenio de cargos te twatío
te pessoal te Munlcip». para comparecer eo Oepenemento M
da Wa^re Municipal te Francisco Balirio. no período te 09 te Seterrpro • 09 te
Outtero de 2013 e 6m te hatnlilarem-se ás respecVvss nmnesçiei

CARGO MOTORISTA-NiVEL 10
ClASSlFICAÇÃON'INSC. NOMEDOCANOIOATO
23* 1 995 .QSÉOASm
2»« *05 ALCEMARCOCHINSKI
25< 4292 UARCIOGROSS
26' 1*36 JOACIRBORBA
/W 2* • O nio corrperecimemo dos candidatos ora eorvocedoi, no loeal a date

estteeiaodos no emgo 1* deste Edital, implcar» na perda do dreiio as nomeaçOu
An 3" • Fica revogado o Edital M Convocaçio 136/2013 Oe 02 de Setembro de
Gtemete te Prateio Mumcpal de Fiencisco Belíio, em 06 te Selentro da 2013

ANTONIO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAS* 348S013
ANTONIO CANTELMO NETO. Ptatailo Muiucpil te Franosco BalSio. Eslate te

Psana. tu uso te suas etrtuçSes legais a omsidetante as d»otiç6ai dos angca
56 • 67 úa L9i FadfrtBl n* B Sm^3

RESOLVE
Art l*-DESIGNARoAn»ii:atc. GUILHERME SEIFERTNETO. CAU An* 1783963.

oara «ofTW^^«r • fitcAtuar s 'aquinçâo d» CM (fluaro) «íHufiío* imnéhocoê,
mcluote mateoil a mio oe cera. para mpiamentaçio nca sagiyles Çruz^M
Rua Poma GroMÁvfvói Lue Antônio Faado. Rua Pan^oi de Sajza/Avanida Ge-

Oiónc. Rua Martba/PR-teO e Rua SAo P»Jo/Rüà Porto AJegre*. da
oroiato plariina e memorial descritivo aPielo « orocwsc Idalcno - Tomada te
Preços-n*Ci*S2013

Paragreto Úmco • O faca oia dasignado devera anolr em ragrsoo Mteno «»
cccrrinciai raiaoonadai e asacuçlo te certrato a «spedr as davidas meoçdas. An 2* < EiU polana antrara em voor na dMi da sua «lUcaçio

n- loç) te PreUila Muncpai d» Franosco Belirio 09 te agcalo da 2013
ANTOMO CANTELMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL
&AU0IMEN5CR
SECRETARIO MUNICIPAL DEadministração

PORTARIA N* 364/2013
(ranatibcaçlo)

ANTONIO CANTELMO NETC. Prelado Mincpa te Franoa» Beltrio. Eatate te
Pwe. no uso te suas atrtuçbas lagais

RÍSOLVE
An 1*-DE5IGNAR os lervitefas abauo ralaoenadosperaMiarcemoPiagoauo

a Equpo da Açoo, fumo ao laami te octaçio da Bota Brasteea da Uaroadcna.
a oarv dttu data

FTCGO0ROS
- Natki OaU-Aonoi
- Roberti Petry
- NJaidt Teraanha Pariie

RO
*6067212
63303870

1326*773*
77350136

MEDIA FINAL
55.00
55.00
55.00
55.00

2013

'*^r~Bst*poilateàritrãiíãmvigerriaMÍBtesúapiií«^.
Gabinaie do Inalailo Mumopal te Francisco Baitiío, 06 te salambro te 2013

ANTONIO CANTELMO NETO
PHEFEITOMUNIOPAL

SAUDIMENSOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÀO

PORTARIA N*37Cú2013
ANTONIO CANTELMO NETO. Praleilo Mumcpal te Franosco Baldio Eslate»

Paran» no uso te suas atrbmçies lagais. com oasa nas diposiÇMS da La Mm-
cipai n* »33fí7

RESOLVE
CONCEDER e larrtdsreTATIANE COSTA leonça miiamideitepor umperictete

'80 Oas confcrme procasso DRH 279«!13 e pa-tir te 04 de sewnoro te 20 3
GtóWe do Preleilo Mumopal de Franosco Battrio. 06 de saterrbro de 2011 ANTONIO CANTELMO NETO

PREFEITO MUNICIPAL
SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNIOPAL DE AOMiNiSIRAÇAO

PORTARIA N* 371/2013
ANTONIO CANTELMO NETO PreWo MufweiM » Franosco Belttio era

00 EstadoteParans re uao « susa airtiuiçíes legaa. com base nas duposçoas
dalai Mune®» n* 3905/2011 - an 95 RESOLVE

CONCEDER a sarvuSore soauo relicionaoe. auino mensal s»iivBttnle t S%
do manor vanomen» ti»4>ec doa sarwdoras am vnítute te potM fino na conaçèa
te porister M tebciance a partir te 01 te ouObro M 2013

NOME DO SERVIDOR N*0CREQUER1LÍNT0
aiSANGELAFAVERODOni 6961/2013
Gabmele « Prelaito Murue®M te franosco Beiaio. 06 te selembro da 20 3

ANTONiO CANTELMO NETO
PREFEITO MUNCML

SAUDIMENSOR
SECRETARiOWUNiCiPALOEADMiNISTRAçAO

PORTARIAM* 372/2013
ANTONIO CANTELMO NETO. Praleilo Mun«®jl de Franosco Bjivio. EstM te

Pwsni no USO de suai aMuçOes lagais. ecm ftise nas dwosqbes te Le Mvs»-
Cipe* n* 263^7

RESOLVE
CONCEDER a skvtdoraDAIANE DEON OE VARGAS, bcençamatantesaa por um

pwiote da 180 d«s. cuntcma processo WH 280.2013. s psrtr te 05 te salertsto
* GeWs te Praleite Umcval te Franosco Batrio, 06 de setembro te 2013 ANTONIO CANTELMO fCTO

PREFEITO MUNICIPAL
SAUDIMENSOR
SECI^ÍRO MUNICIPAL DE ADMiHISTRAçAO

DECRETO N *47*2013
ANTONIO CANTELMO NETO, Ptalaiio Mumcqul« Fianoste 9«*Pj"P® *

P**na no USO te suas atrbuiçies legais, cpm tiese nas dspoeçies te EsBtulo
tei Funcionanos Mureopais e consiterante a aprovaçio no P^^
otselo te Edlal n* 1*9/2011. bam con* a cottvocaçio laiia anvis te Ealal da
Convocação n* 127/2013
^ DECRETA

An 1*- Fiça nomaate aeanttdala DETANIA ARAUS OE SOuZA. RG n*T 6*1 T9*-
3 pmi o cargo elalivo te Tacnico te Enfanragem-nlvoiO* - am caraier prcoiiano
a piiw te 0* de saioríro te 2013

An 2* • A cantelala cre ncnaaüi larti o priio te 30 (mnia) das s conter»
pilÃcsçio deei* deerelo para lomar possa a sa»i*nir o esarcieio te uss lunçbes s« o«M te ser consioerete laeitsmani* desislenie

Gabmeu te PrafaiW Munopal da Franasco Belirio. 06 da sal«nUo de 2013
ANTONIO OANTaMONETO

PREFEITO MUNICIPAL
SAUDIMENSOR
SECRETARIO MuNCm DEADMINISTRAÇÃO

DECRETO N* «762013
Conceda pensio p« mona te sarvdot murncpal N«iro Lua Alves da SHv*
ANTONIO CANTELMO NETO, Ptelello MunicbSl de Franosco BMtrio Esta® te

Parte» no uso de suas ainbuiçías lagais. eoniiderante o requenmento pro»» late sob n* 2712013. e com basa noe dspoiiívta legais «clictvNi. am ewecte te
an 40 j 7*. II, oa CtesPUçâo Federal vigenle e dos aligos 12,1 a 57 da La Muni
cipal li* 31*1/200*DECRETA

An 1* - Fica concedida penste pw morta do sarviter muucipal NEURO Ll^Z
ALVESDASILVA novslor te Ri 1 23S.03(ummH. teienleeasinlaacmco reaiseWs
cenlevos) mensais. Oduivalen» a 100* da ramisiaraçfc do^cayi etePv^^
kai te Serviços Gerais - nivel D02-H. aeroatte te *0* te adcnnas por Ismpo
te sannço

5 1" - S»o Saneficiancis ds pensio
BÊNEFlCiaRIO HVRENTESCO
Tsrezmha dos Santos dl Silva ESPOSA 50* (VlTALlCiA)
U^'s!mo1teSM' filha 50* (TEMPORÁRIA, (CPF n* 07* 687 *09-09) . . „ ...r...
6 2* - A paràio tfi concedda sara raa/uslade na lonni prevata no en *0 J B

da Conaíluicio Federal e no te 23 da Lei Miniceel n* 3141/200*
An 2* - Revogadas as dspos^s am conli»no. esla dacmlo entrará em mgnr ni

^oSile te*Pniledo Muniopal M Franosco Bedrio. 06 da selettero «2013 ANTONIO OANTaMONETO
PREFEITO MUNICIPAL

SAUDIMENSOR
SECRETARIO MUNICIPAL DEadministração

Mi——«mnliejo

EDITAL N* 133/2013
C0NV0CAÇÁ0-£DlTALH*1S82t)12 -

ANTONIO CANTELMO NETO. PrelaiW Munebal te Franca» Bellrio. Eslate do
Paran», no uso « suas

Art 1* - CONVOCAR a eteddal» abaiio rolacjonada. aprovada no ctecur»
pLbbco. aberld através te Ecíial n* 1562012. para comparee» te Depar^B te Reomos Hinteos te Pretetura » Murvciprt te Franeaco BelBo, no^coo»
19 te SaWTfo e 09 te GuMiro de 2013. a bm te nebdilar-se a reapecova ncme-

WGO - AUXILIAR tX SERVIÇOS GERAIS - Ni»l 01
C CANODATANOIDATA P^,.n,.aj>
39* MAftLlHOORlGUESDELlMA *0 06m/1973
An 2* - o nio çorrbansomemo da eatesdala ora convceada no praio eelteew-

EOUlPE DEAPOIO GERAL
- Lcnzela ArtiRO
- Danara Lmk
- Rosa Zcnti
- Davela Istaci Xowalsti
- Evélyn Xuanan Peiozen
- Femtnte JcM Stanbacii

EQUIPE ES APOIO-SAÚDE
- oiga Diana Tiacerm
An. 2*-Fear»rtigadiapoitanart*06120l3
Btemaia te Ptelerto Mmeitei te Fimeiite Bairte. 30 te agoeas te »13

ANTONIO CANTaMOfíTO
PREFEITO MUNIÍMFAL

DECRETO N* *772013
Nomaa SiSerterta do Conieff» Gastor do Fun« Muucqiai Da Oelesa te Conau-

nsdor e di ouffaa promdineias , „ , ,.
ANTONIO CANTELMO NETO. Prelato Hursap» te Franeaco *

lui» itroicôM leg»s, wn 5m dtpoasôas Oa Lei Mí/wai n e fio
Oficio n* (w?013 da Coofdeftèdona « Defesa do Contunw*

An 1* - Fie*n norreadte os irerrefos do CONSELHO GESTOR 00 FÚRMUUNI-
CIPAL OE DEFESA DO CONSUMIDOR, par» o mandelo de Ocm anos (2013/2015).
Ilcante consPIuite

COOROEHADORDOPROCON AniiioCaiarPerarra
PROCURADORIAMUNICIPAL'
Titular Rotenei Cnstian Brjuft
Steienla Edua/te Savano

SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS
TITULAR Rctangaia MamB
SUPLENTE Adac FWtemo Faicio

ORKM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)
TITULAR Famante Saggin
SU^ENTE Méma Ibbeiro

SECRfTARAMUNlCPAL DAADMNISIRAÇAO
TITULAR VlimoDafcosco
SUPLENTE Vbson AnBno íVesner
An 7* - EsM Dactala entrar» em mgcr na dau da sua pittieaçio. revoganoo-ie

** SmaMte^leilo Uunie®al M Franosco Bairto, O* te saMmbiP te 2013 ANTOMO CANTELMO f€TO
PREFEITOMUNlClPAL

tE^T^^MUNlCIPaL OE ADMINISTRAÇÃO

SAUOMENSOR
SECRETARIO MUNClWL DEADMINISTRAÇÃO

POflTARlAN*36920l3
ANTONIO CANVaMO NETO, Praleilo Municipal te Frinoico BaIWo. Esta®»

P»teA. no uso da sua» atreü^s legais e onsclerando a» <i»pi»Çíei dM aitgos 58 a 67 da Lei Federal n* B 6fó/93
R E S O L V Ê

Art 1* - DESIGNAR o Engertfieuo Cwl ELIO VICENTE P1NT0,CR£A/PR n* 3*3*8/
D, pare acomparMf e bscaluar a -eontratiçao te erprese 5" "J?*"
talaçio te case te íaiamenlo te água tpo e (2) na eomumdade te Unha Uinao.
nckjndo o Itmecimerto da maienal e mio te cbri". te ocorte ptev™
» mamonal teseniivo, obf«o te procesao Itotaldno - Conyile n 105/2013

DECRETOS **792012 .
ANTONIO CANTELMO NETO. Prelete Murw«m te Franasco B^Js^t^te

P««ia no uso te eua» strbwgtes legei» ccm Ms» nai iJeooSçtes te ENetuo
dos Funeionáno» Uuaapai» e eonuterando a «orovaçte « "«"ÍJftSíSÍ te obMU te EdlM n * 158/2012. bem como e ccnvoeaçio ten» atreve» te Edtal te Convteeçíon* 1352013 ogcRETA

Art 1*- Fica witeate i eancSdaU LIOIA GERHARDT BATISTA. RG n*7 2K^ 2. para o cargo elauvo te Aujiliar « Seruço» Gemis - rívél 01 - emearilarproba-
ima 1 oarttf de 05 de ièWiCyo de 2013

An eamídata ora nomaada iam o priio M X (ímtal tia» a
Biblicaçio desle deerelo paia Icmai possa a assumir o arerticio « sut» Wçoas sob pena te ser considerada lacitamenie desisten» Mia

GMxnala do Preleilo Murac®ai te Ftanoie» Beiffte, 06 te setembro te 2013 ANTONIO CANTaMO NETO
PREFEITOMUNlClPAL

SAUDIMENSOR _
SECRETARIO MUNICIPAL DEWOMiNISTRAÇAO
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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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 052/2013

EMPRESA: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJN": 03.083.305/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: ISENTO

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL N° 626

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

052/2013, anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa para prestação de serviços de assistência

físioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à

saúde da população assistida nos serviços de saúde e refereneiadas a

esse atendimento no Município de Planalto.

Planalto-Pr. 11 DE SETEMBRO DE 2013

NOME: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA

RG N° 8.366.628-5 SESP/PR

ASSINATURA:

'^3.083.305/0001-00^
ROSÂNGELA MARGARETE

SCOPEL DA SILVA

AV. RIO GRANDE DO SUL 626
, ̂ CENTRO

- PLANALTO . pR j
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município de planalto
CNPJN' 76.460.526/0001-16

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ N°: 03.083.305/0001-00

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL N° 626 FONE: 46-3555-1195

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANA

Credenciamos o(a) Sr. (a) ROSÂNGELA MARGARETE

SCOPEL DA SILVA, portador(a) da cédula de identidade sob n° 8.366.628-5

SESP/PR e CPF sob n° 539.380.620-53,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGAO

PRESENCIAL N° 052/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na
qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar
a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de
recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

PLANALTO PR., 18 DE SETEMBRO DE 2013.

NOME: ROSAN^El^^ARGARETE SCOPEL DA SILVA
RG/CPF: 8.366.628-5 SESP/PR - 539.380.620-53

rQ3.083.305/0001-0Õl"'"™^
P.OSANGELA MARGARETE

SCOPEL DA SILVA

AV. RIO GRANDE DO SUL. 625
CENTRO

?  ".5750-000-PLANALTO - PR
ü
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP; 85.750-000
e~maÜ: planalto@rline.com.br

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

PREGÃO PRESENCIAL N" 052/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ N°: 03.083.305/0001-00

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL N° 626 FONE: 46-3555-1195

MUNICÍPIO: PLANALTO EST,: PARANÁ

O  representante legal da empresa ROSÂNGELA

MARGARCTE SCOPEL DA SILVA - ME, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°

052/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de
direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO PR., 18 DE SETEMBRO DE 2013.

NOME: RO^SAN^LÂ MARGARETE SCOPEL DA SILVA
RG/CPF: 8.366.628-5 SESP/PR - 539.380.620-53

CARGO: EMPRESARIA

1)3.083.305/0001-0Õ^
ROSÂNGELA MARGARETE

SCOPEL DA SILVA

AV. RIO GRANDE DO SUL. 626
CENTRO

85750-000 - PLANALTO - PR
ü
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MUNICIPIÕ^D^^LÃNÃLTÕ
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
PMNM^O - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N® 052/2013

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: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ N°: 03.083.305/0001-00

ENDEREÇO: AV, RIO GRANDE DO SUL N° 626 FONE: 46-3555-1195

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

O  representante legal da empresa ROSÂNGELA
MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a. modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
052/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de

dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO PR., 18 DE SETEMBRO DE 2013.

NOME: RÕ^^G^EÍMÃRGÃRÊTÊ^CÕmTDA SILVA
RG/CPF: 8.366.628-5 SESP/PR - 539.380.620-53

CARGO: EMPRESARIA

1)3.083.305/0001-00^
ROSÂNGELA MARGARETE

SCOPEL DA SILVA

AV. RIO GRANDE DO SUL, 626
CENTRO

I  BíTTcn-OOO - PLANALTO - PR [



( (Município de Planalto

Pregão Presencial 52/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
ChPJ; 03.003.305/0001-00 Fornecedor: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME E-mail-
Bidereçc : AVENICA RIO GRANDE DO SUL 626 - CENTRO- Ranalto/PR-CEP85750-000 Telefone: 46-3555-1195
Inscrição Estadual: Contador: MARISA KRUGB^

Página 1

Representante: ROSÂNGELA MARGARETESCOPEL DA SILVA CPF: 539.380.620-53
Bidereço representante: AV RIO GRANDE DO SUL 626 - CBíTRO - PLANALTO/PR- Cff 85750-00
E-mail representante:

Agência:

microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n" 123/2006)
lote: 0O1 lote 001

N" Item Descrição do Produto / Serviço .
Qtoe. Unid. Preço Máximo Marca

RG: 83666285

Conta:

001 P

Fax: Celular:

Telefone contador: 46-3555-1340

Telefone representante:46-3555-1195

Data de abertura:

restação de serviços de assistência fisloterápica visando a redução
danos e agravos e promoção á saúde da população assistida nos serviços de saúde e
referenciadas a esse atendimento no Município de Planalto.

9.000.00 6.35

Preço Unitário Preço Total

6,35 57.150,00

Validade da proposta; 60 dias

FYazo de entrega: 15 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA:

67.1S0,0Ó

67.160,00

ROSANĜãA^RGARETE SCOPa DA SILVA - ME
'v—^ CNPJ:CNPJ: 03.083.305/0001-00



Município de Planalto -2013
Relatorío de Lances dos Fornecedores

Pregão 52/2013

P^lnal

Objeto: prestação de seruços deassistãncia fislolerápica

Fomecedcf 1141

Rodada

Larce Inicial

1

ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA

Vdcr

6,35

6,34

Vencedor

ROSANGQA MARGARETE SCOPa DA SILVA
RO&NGBA MARGARETE SCOPa DA SILVA

Enitida por: OLDECIR CAMPOS, na versão: 5504 h
iaW201314:3609
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PREFEITURA DO MUNTCÍFIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

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

85750-000 - PLANALTO - PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N" 052/2013

DATA: 18/09/2013

EMPRESA: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA
ME.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

- Certidão Negativa de Débitos CND — Validade até 25/02/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 25/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 23/02/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 26/12/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 01/112013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 23/02/2014;

- Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;

- Anexo V - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.

- Anexo VII - Declaração de Responsabilidade.



MINISTÉRIO OA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFQTOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N» 000912013-14021305

Nome: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ: 03.083.305/0001-00

Ressalvado o direílo de a Fazenda Nacional cobrar e lnscre\er quaisquer dMdas de responsabilidade do sujeito passl\o acima identificado que vierem a ser
apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°, 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente ás contribuiçóes previdenciárias e às contribuiçóes
devidas, por lei. a terceiros, inclusive às Inscritas em Divida Ative da União (DAU), nâo abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federai do Brasil (RFB) e as demais inscriçóes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta
PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n' 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- avert>açâo de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade
ou de sociedade empresária ou simples;

- baixa de iirma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n". 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade
ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.receita.fozenda.90v.br>.

Certidão emitida com base na Portaría Conjunta PGFN/RFB n° 01. de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/08/2013.

Válida até 25/02/2014.

l3ertidão emitida gratuitamente.

Atenção:quaiquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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VOLTAR

CAUiTA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03083305/0001-00
Razão Social: rosangela Margarete scopel da silva

Endereço: av rio grande do sul 626 / 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: 27/08/2013 a 25/09/2013

Certificação Número: 2013082716121170540048

Informação obtida em 27/08/2013, às 16:12:11.

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

https://www,sifge.caixa.gov.br/Enipresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapei.asp?VARPessoaMatriz=15992146&VARPessoa=1599... 27/08/2013
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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: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME
CNPJ: 03.083.305/0001-00

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 Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN),

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.90v.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nS 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:17:26 do dia 27/08/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2014.

Código de controle da certidão: 6611.DCE9.7179.8198

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/EmiteCertidaoIntemet.asp?ni=0308330500... 27/08/2013



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

PARANÁ
GOVfKNQ nc ESTATXÍ

Page 1 of1

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°10836726-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.083.305/0001-00

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
vvvvw.fazenda.pr.qov.br

Esta Certidão tem validade até 26/12/2013 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do EstadoPARANA

Certidão N° 10836726-72

Emitida Eletronicamente via Internet

28/08/2013-13:52:00

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemetpr.gov.br/outros/_d_negatíva2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=03.083.305/0001-... 27/08/2013



02/09/13 Certidão

%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NEGATIVA

N® 6903 / 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
01/11/2013, SEM RASURAS ENO ORIGINAL.

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

Planalto, 02 de Setembro de 2013

REQUERENTE: A mesma
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QEM4344Z3EER

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LIOTAÇÂO

RAZAO SOCIAL: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA

INSCRIÇÃO EMPRESA

11709

CNPJ/CPF

03.083.305/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARA

ENDEREÇO

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 626 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE/ATIVIDADES

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédKos, Atividades de fisioterapia

Prcfeí.üna Municipal

portal.planalto.pr.gov.tw:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpCadastroStm=EMPRESA_DO_MUNIClPIO&certldaoModel.ldCertidacF864

/Enitido ̂ r: IVO BAGGIO

IVO BÃdoi
Auxiliar F inancei
Decieto 2^96/20
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.083.305/0001-00

Certidão n°: 34952292/2013

Expedição: 28/08/2013, às 14:07:14
Validade: 23/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 03.083.305/0001-00, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior'do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http;//www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dóvidas e au-jestôes: cndt@tst.ius.br



f

,DO í»ARAN

KrKuçou a
i^Vfi®^.'

OCf> lahCMIMSkTO

o DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

DEclARAçia^DIVtDUAL

i?*5

lU-o tf. C<Sw!I^W^^g!ffSf3®TO^!^MSwSA

NOME DÓ^ÍTUIAR (cDmfiMto. tttin ubrwijUiiniv) ' — •

KOSAWSBLA MAKGAKJETB 3COPBI» DA SILVA
lMM3QNAlTf5566

-,LB|^SIUDX|y^
{('"*•>

►•ÃE

NATURAL D£ ((isid* • «Igia eÕ'aiiaao>

PALMEXXA DAS KXSSCBS « Wft
•«.HOlSê - - *.

ALPMPO X03A DA SILVA

oÃreiiÃr^ssssiêrSnSsnss^Sürtl^il^

- esTÀõa WvbT

SOLTBISA

NASCtOO CW(oâli> Ob /i»»orn«i>io)"' PROf'SSAÕ" '

3V0</1»<8 :_PI5IOT»aAy8UTA
BXACI SÇOPSI» DA SILVA

ICPF [nOmanjT

laEMTDAOE
iiúnWfS

■ftfSregNTENA (CÕOKACOljaO • ni, svTãíc)
AV XIO GXAVDS DO SOL

OQkO WrvtMT Up

SSP~II Mt
.CMANCIPAOO POR ( toam H «niírúpagte -aotoanto no «Ãu «• mwióf) 539.380.620o53

'OAUtRa / DISTRITO

' C8XTK0
" CÍP

89750-O00

NUMERO ~
S/Ji« COMPCZUENTO

Município

PLAITALTO
tmp^do d. «(«retr ativid»d. nvtrc^ntít. qu» outr. firma nwrcoiílMrKHvIdual •

®ODOATO ■ -rcÕDIQÒDrSVÊÍÍTÓ- -'DEflCRKÍW-OO EVENTO
— 1.—I OOKSTITOlÇto

AOSAHGgLA WA8GAPBTB SCOPEL DA SILVA

•;4-
r- r-

J

LOORAOOUr^O (IXI*. «V. ate.;

PgAÇA SÃO rtÂSCXSCO DB ASSIS aMPLLMtNTO jEAmò/Ois^O
CBKTÍO r MUNICÍPIO

PLAJtALTO
VM.OK DO CAPITAI. -'r«

ppp ,00
eomooaeae {sapmi ppi aatanco]

VALOR ÓO CAPITAL CpwaU^í :

- QVIMZB KILDBAIS

jCBP
:85750~000 luF IcOfiNtlOeLeTRÔNICO(E-MAit)

FX

Inúupro

1583

I^MATMDAOe ■g„^í£5^^ÓBjETÓÍAT,V.DÃÕÊS)- ' -
5613 -EISZPTEXAPIA

Aivdaoa* M;..#>ct>ia»

. ?®!APIA_SgüPACIO*AL

l;

OATA se iMao DAS ATIVOAOES

18a03a1999
DATA

NÚMERO CE iASCR oJÕTÕCTCÕl StPj

ASS

au^kticacAo
PUSLIQUe-SE E ARQUIVE

OE SEOié OEOUTT^UP

ESCRITÓRIO REOIONAU DE FRANCISCO BELTrAO
çe«nFíCO O REGISTRO EM: 25/03/1995
S080NÚMB10:
41 1 0494070 4

Prolocoiw 35/058319-0 Tupiramb ^cretArjo g

t*APT»*W*i*o»iRC<tj»A-«AAAOpa*â-r«-t.<La»ss»ij»wBBi-«-jmTa*ii»çJiai»ii»»i "

.«.«S autenticação s ll A presente fotocópia confere

eral

.Llwt CáO. 42M

Ti

Ní.»:Í
¥2

{/Ájrk
,„WM«DmáLl6.nli-E«r,S«Énl»»



Íl. ■

.^;:í:M

. .-• U V ";*• Hí -

..ira.;: ;.! ;,!
í-i,;fi%..',;v:,.
ss.-ti.'.-'-?,::)!!!::

S>>
mk^^-^Âèm:íL

•  • •

«  • •
• •••

• •••

■A • V»^

JrOiãí:
;.;í y-—• .

_^i;: c»-'i'v;-*.:;>-i.i;;
.•.•■j.-t • ;-(i.'../-; i-i'!



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DÉ EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHiM=N-0 HO /ÉRSO • >

NUMcROOE iDENTiriCAviOCORE:r..5*PC :i i:v==.S; • -=IC ri SSOE

41104940704

s «E DA íiiiiL (preencher sorrente se ato reterant

NCWE DO E'.<PK£SiS O (completo sen abrevieioras i

BOSANGBliA MARGARBTB SCOPEL DA SZLVA
NATuRii- DE (ciraae e sigia oo

palmeira das hxssCesRS I BRÀ3ÍL6XRA
SEXO

M□
■REDIMEDE BE';S (se casaclo!

 fE comunhKo universal ps bens IFILMD DEIpai)

! ALFREDO ROSA DA SILVA
tr^ASCCD EM iQa:a ce nascirrento;

31.08.1968
lOtNTiL^A^E r^vrc--

ensscr
8.366.628-5

' EMitiCtBADO POR (forma :e emanciparão • somente no case

DOMiCILIADO NA

AV RIO GRANDE DO SUL

BSACI SCOPBL DA SILVA

SSP- IIPR 539380620-53

626
COMPLEMENTO

Fundos
Si.Rsr

CENTRO85750-000
CODiGO DO município
(Uio dt JunU Conxreril.

PLANALTOPR

declara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer atividade empresária, que nao possui outro registro
de empresário e requer â Junta Comercial do BstadO do PardilA.
CODlGOTO ATO DESCRiÇAC DO ATO 'CODiGO D0E'.£N:0

002 ALTRRAÇSO 021
OESCRiÇAO DOELENTO

AITBSAçXO DB DADOS
CCDiGCOOE~.ENTO DESCP CAD DC SCODivC 00 EvENTODESCSiCiODO ELENTO

NOME empresarial

ROSANGSLA M.\I?GARETE SCOPBL DA SILVA
lOORirouRO 'fua avetc.i

AV RIO GRANDE DO SUL
626

COMPlEMEN" 5-iR-^„ -■

CBNTRO"85750-000
MuMOiPO -

PLANALTO 1 fü
VALOR 00 CAPITAL-RS vAL..." DC -.-C- r'..e. / Ifcf

15.000,00 ( QUINZE MIL REAIS)
ECONÔMICA

A,i.ilXnS I PXSIOTBHAPIA
Ltiviaaaes secunaanas: TERAPIA OCtíPAni^IAL

oo-gfc AUTENTI C A^ÇÀ-O--.- Apresente fotocópia ̂riferc ' • '
5'3(S • com o original. ,,r-nr-^-
í ̂ ô 1 O referido é verdade
" è 17

e SÊU)
JABíiMtmHMiPEH

CPF 452.94g.tin7 - RG 3,492.e2í
íABEL CRIS'rÍaDRESCH UE
I , ÊSCF

iifir- IL" I

i í s a ^ D^Í uw -Wíir-» - INÚMERO DE INEDR^DiD NC
•.'RE an-enor

DATA DE INICIG DAS ATIVIDADES i -■c

18.03.1999 ' 03083305/0001-00
ASSiNATvRA Di f R'.iA DE.D e:,'=resar O (Oj pelo fopresertante a!5's;v-t2 geie^ie o.-ocufacor.i _—,

ki rio^

,iZJUNTA COMERCIAL

í r 1 lC-,-es.K4f4êSTli 3 • NAO

i ̂ 9.£K fe lOATADA A£Sr..-.-.i^ j M
15

LU.
ASSINATURA DO EMPRESAR:0.

.12.2003 X _r - g j/
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTAPcOMET^Ía^^
DEFER10T3. /
PUBLIÓUB-SEEARQ)^

')4iUaÍf^-'^ tnri

' AU

JUNTA COMERCiALWPARANA
I ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO
i? CERTIFICO O REGISTRO EM; 08/01/2004
|l sob NÚMERO: 20034195734
i' Protocolo: 03/419573-4 , rcresâi';! 1 0494070 4





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
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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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO OE INSCRIÇÃO
03.083.305/0001-00

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

25/03/1999

NOME EMPRESARIAL

OSANGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

título do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CODIGO E descrição da ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 • Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia

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

LOGRADOURO

AV RIO GRANDE DO SUL
NUMERO

626
COMPLEMENTO

CEP

85.750-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
município

PLANALTO
UF

PR

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
^ *****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

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

Emitido no dia 28/08/2013 às 14:08:02 ídata e hora de Brasília).

Voltar

Páaina: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 28/08/2013

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp27/08/2013



Alvará http://portal.planalto.pr.gov.br:7474/slm/stmalvara.view.logic?mode...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

ALVARÁ n-1433/2013

O Município de Planalto, conforme protocolo
licença para localização a:

n" 6502 de 17 de Setembro de 2013 concede alvará de

Nome: .

ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SIL^A
CNPJ/CPF:

03.083.305/0001-00

Nome Fantasia:

.:1J íG Inscrição: 11709

Localização:

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 626 - CENTRO CEP: 8575000 Planalto - PR

Atividades: i Área Utilizada: 50,00
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. ; | ; JtlU

8650-0/04 - Atividades de fisioterapia.

Horário de funcionamento

Comercial - 08:00 às 18:00 i

Emitido em

17/09/2013
Válido até^
31/12/2013

Observações

1-0 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 local.

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.

Prefeitura Municipal

PLANALTO - PAPANÂ

ivo âjAâGiq^
AuxiliarFin^nceiro 1
Decreto Ç39;é/200S J

t-njíssor:XVO BAGGIO

Ide 1 17/09/2013 10:08
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município de planalto
CNPIN" 76.460.526/0001-16

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ N°: 03.083.305/0001-00

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL N° 626 FONE: 46-3555-1195

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIÃL N 052/2013, 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.

PLãNALTO PR., 18 DE SETEMBRO DE 2013.

NOME: RÔSAN9ELa MARGARETE SCOPEL DÃ SILVA

RG/CPF: 8.366.628-5 SESP/PR - 539.380.620-53

CARGO: EMPRESARIA

r03.083.305/0001-0Õl
ROSÂNGELA MARGARETE

SCOPEL das:lva

AV RIO GRAH^G DO SUL. 626
CErriRO

I 85750-000 • PL/XNALTO - |
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

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

PROPONENTE: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ N°: 03.083.305/0001-00

ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL N^ 626 FONE: 46-3555-1195

MUNICÍPIO: PLANALTO EST,: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013, 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 ã

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

PLANALTO PR., 18 DE SETEMBRO DE 2013.

NOME: RO^STÒj^LA MARGARETE SCOPEL DA SILVA
-tRG/CPF: 8.366.628-5 SESP/PR - 539.380.620-53

;3.083.305/0001-00lCARGO: EMPRESARIA
í^OSANGELA MARGARETE

SCOPEL DASiLVA

AV. RIO GRANDE DO SUL, 626
CENTRO

r -^TSO-OOO ■ PLANALTO • PR (
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município de plãnãltõ
CNPJN" 76.460.526/0001-16

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

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA - ME

CNPJ N°; 03.083.305/0001-00

ENDEREÇO; AV. RIO GRANDE DO SUL N° 626 FONE: 46-3555-1195

MUNICÍPIO: PLANALTO EST.: PARANÁ

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que
os responsáveis referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação serão

NOMEESPECIALIDADEN° REGISTROASSINATURA

ROSÂNGELA

MARGARETE

SCOPEL DA SILVA

FISIOTERAPEUTA24170-F

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

PLANALTO PR., 18 DE SETEMBRO DE 2013.

NOME: RÕl^Np^LA MARGARETE SCOPEL DA SILVA

rõa.oss.sos/oooi-ocrP'"'^ CARGO: EMPRESARIA

ROSANGfíLA MARGARETE
SCOPEL DASÍLVA

AV. RtO GRANDE DO SUL, 625
CENTRO

' 85750-000-F..\NALTO - PR j



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Pregão 52/2013

Item Produto/Serviço

ponwceeion Çl
Lote OCn-Lote 001

001 8793 PrestaçOodeserviçosdeassistàiciafisiol»

UN. Quantidade Status Marca
Páglnat

Preço Unitirio Preço Total Sei

TelefcMKlStatus: H

9.000,00 Hat>íll(ado
6.34

57.060,00

57.060,00 *

VALOR TOTAL:57.060,00

Emitido por: OLDECIR CAMPOS, reversão: S504h

1»t»201314:38:52



(
Município de Planalto - 2013

Mapa da Licitação

Pregão 52/2013

Páginal

Data abertura; 18/09/2013

Produto

Data julgamento: 16/09/2013 Data homologação:

UN. Quaitídada

CNPJ: C3.0e3.3C»0001-00

Preço Marca

Lote 001 - Loto 001

roí Prestação de servços de assislêrn

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

s 9.000,00 6,34'

57.06900

CNPJ: 03,0e3,305/0001-00 - ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA

Emitido por; OLDECIR CAMPOS, na \ersâo: 5504 h

FRU - Frustrado DES-Deserto EMP-Empate EME-EnvateME

10109201314:38:45



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

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONl 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° 05^2013, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa para prestação de
serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos e agravos e
promoção à saúde da população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a
esse atendimento no Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância
de R$ 57.150,00 (cinqüenta e sete mil e cento e cinqüenta reais). Abertos os trabalhos,
foi credenciada a representante da empresa: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL
DA SILVA, SRS ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA. 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

ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA

iLote Item Produto Unid. iMant,Preço unit. Preço total

1 1 Prestação de serviços de assistência
fisioterápica visando a redução de
danos e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços
de saúde e referenciadas a esse

atendimento no Município de
Planalto.

SESSÕES 9.000 6,34 57.060,00

TOTAL 57.060,00

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:
ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA, 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

1



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 ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA,
pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N° 03.083.305/0001-00, situada na Av. Rio'
Grande do Sul, n° 626, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada
em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, pertinente a
contratação de empresa para prestação de serviços de assistência fisioterápica
visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde da população assistida
nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no Município de Planalto,
conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi
informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal para 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.

LUIZ CARLOS BÕNI

Pregoeiro
747.491.029-20

MAj«9A4«UGER
Membro

310.216.890-68

ROBERTO AI

goergI
Membro

040.368.469-22

ROSAJ^GELA MARGARETE
^^OPEL DA SILVA

Rosângela Margarete Scopel da Silva



município de planalto
CNPJN° 76A60.526/0001'16

Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ
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LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência
fisioterápica visando a redução de danos e agravos e promoção à saúde da
população assistida nos serviços de saúde e referenciadas a esse atendimento no
Município de Planalto, a classificação ficou a seguinte:
ROSÂNGELA MARGARETE SOOPEL DA SILVA

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 Prestação de serviços de assistência
fisioleiápiCâ viSãnuO ã redução de dânOS e
agravos e promoção à saúde da
população assistida nos serviços de saúde
e referenciadas a esse atendimento no
h/li inirínlrt Ha Planaltn

57.060,00

Planalto-Pr., 18 de setembro de 2013.

'Ob
I 1117 GAFÍ-OS BON!

Preçoeiro
747.49^029-20

Iari-SA kruqer

Membro

310.216.890-68

ROBERTO .A!

GOERG

Membro

040.368.469-22
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PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2013

O presente Processo de Licitação n° 052/2013, na modalidade de

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

para prestação de serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos

o a^iavuo c |ji «ji iiu^ciu a ociuuc- ua pupuioyau aooioiicia ituo ocivKyUO oauuc c

referenciadas a esse atendimento no 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.

Planalto-Pr., 23 de setembró^le 2013

DATP

ASSESSORI

OAB/PR
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o Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas

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

porgçgr rjg Asssssorla Jurídlca gue o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 052/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para

prestação de serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos e

agravos e promoção á saúde da população assistida nos serviços de saúde e

referenciadas a esse atendimento no Município de Planalto, em favor da empresa

ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA, e em conseqüência ADJUDICA,

ratificando o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 24 de setembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

preNito MÜNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N" 185/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 05^2013

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o Município de
Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto e a empresa Rosângela Mai"garete
Scopel da Silva, na forma abaixo
COrNTRÂTÁNTE: MUNICÍPIO DE PLáNáLTO, 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 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLANALTO, com

"C** A r\ A ccíc 1 RCi r\ OQ 070 7^/1 /DOO*1 f\f\
X  V X A V4A J. J. t J. IA ljJrV.X X X LV/ ^ X J XL \J y 4^»/ CX / \J\J ê

neste ato devidamente representado por seu Gestor, senhor EDEMIR PÉRICO, em
pleno exercício de seu mandato e funções, brasÜeiro, casado, residente e domiciliado
neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade
RG n" 5.491.746-5 SSP/PR e do CPF/MF sob n" 870.119.729-00.
CONTRATADA: ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA., inscrita no

CNPJ sob n". 03.083.305/0001-00, com sede na Av. Rio Grande do Sul, 626, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, neste ato representado por sua
Administradora, Sra. ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA, brasüeira,

casada, empresária, portadora do RG n". 8.366.628-5 SSP/PR e do CPF n".
539.380.620-53, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, 626, Centro,

'  - J ̂  J \ .... - ÁMuiiiLÍpiu de Pldiiallu, csiauü Uü raianct.
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contiato tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de assistência fisioterápica visando a redução de danos e
agravos e promoção à saúde da população assistida nos serviços de saúde e

ITEM QUANT UNTD. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 9.000 SESSÕES Prestação de serviços de assistência

fisioterápica visando a redução de
(ianns e agravos e promoção à saúde
da população assistida nos serviços
de saúde e referenciadas a esse

atendimento no Município de
Planalto.

6,34

/

57.060,00
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TOTAL 57.060,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de dii*eito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Pregão Presencial n" 052/2013. juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR
n.l. -Sr. J_ ..1,. .l.J— _ TT'!'! A T" A X 1' n ■ , i
reict execuiydu uu uujeiu uid Luiiudiduu, d iivcv i/-vin ic, pdgdid d

CONTRATADA o valor total R$ 57.060,00 (cinqüenta e sete mil e sessenta reais),
daqui por diante denominado ''VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subseqüente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada nela Secretaria Municinal 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
FAÇOES ORÇAMENTARIAS:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000000

1690 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.00000496

CLÁUSULA (aUINTA

DOS PRAZOS

l^uiw u c/wx-uyuu vtOo Áic/ s^vjíLtícttvj/ acxu

até 31/10/2014, podendo ser pron-ogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA

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

J „ /-> I L- .
UO V_U11UC11U,

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos sei*viços na forma ajustada e ofertar estrutura

física e técnica profissional necessária para a devida prestação dos
serviços contratados;
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b) prestar os serviços diariamente, sem interrupção, excluídos os finais
de semana e feriados, nas dependências da Contratada, localizada
na Av. Rio Grande do Sul, 626, Centi'o, Município de Planalto,
Estado do Paraná;

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

d) manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas,
sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores e
prestadores de serviços;

e) apresentar mensalmente a docimientação comprobatória da
execução dos serviços, conforme formulário próprio fornecido pela
CONTRATANTE, cujo modelo faz parte integrante dos ANEXOS do
presente contrato;

A
V F'

r\c

empresa, tais como alvarás de licença, certidões negativas dos fiscos
(Federal, Estadual e Municipal) e da Seguridade Social;

g) 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;

h) 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;

i) os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e ética no que diz
respeito aos seus cuidados pioíissionais, obedecendo ligorosamerile
às normas que regem os exercícios da profissão, cabendo-lhes
exclusiva responsabilidades por eventuais tr ansgressões;

j) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do(s) profissional(is) designado(s);

k) atender aos encargos traballiistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

1) 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;

m) 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 SÉTIMA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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 Contiatante.

CT ÂUSUT A OTTAVA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuiadas na forma a saber: pela iiiexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contiatual 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 fornecunento 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 NONA

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
mi o lí'l-o4-í-*r'ac -a

C. V4 V 1.W M. L/X WCL/kJ ^V-X V* L LA LLXX 1 •

CLAUSULA DÉCIMA

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.

lOT AfTCTTT A T^C/^-TTVifA T>1? TA ACTTJ A

DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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 conti-atadas, 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., 24 de setembro de 2013

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

^Idecii Campos
RC6.045.m7

CPF 990.135.769-15

Míirisn Kru^er
Téc CfíOPR 030251/0-7
RG 12 490306-8/PR
CPF 310 216.890-69
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EXTRATO DE CONTRATO N" 184/2013

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Pai-aná - DIOEMS =

Insbfuído Resolução 001 de.04 de Oututro de 2011

PREGÃO PRESENCIAL N' 051/2013
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2013

CONTRATANTE; Município de Planalto
CONTRATADA. Juvalmar Estruturas para Eventos Ltda
OBJETO' ConlrSação de empresa especializada visando à locação temporária de
pirâmides, estandes, estrutura para a central comissão organizadora-CCO. bilheteria,
banheiros químicos e tapumes, destinados a Expofeira e eventos realizados pelo
Município de Planalto.
VALOR TOTAL RS 135.798,60 fcento e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e oito
reais e sessenâ centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 186/2013

PREGÃO PRESENCIALN® 052/2013
DATA DA ASSINATURA: 24 0esdembrD de 2013
CONTRAT/\NTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Rosangela Margarete Scopel da Silva
OBJETO: Contrataçâode empresa para prestação de serviços de assisténciafisloterápica
visando a redução de danos e a^vos e promoção à saúde da população assistida nos
serviços de saúde e referaicladasa esse ̂ ndimento no Município de PI«vialto
QUANTIDADE: 9.000 SESSÕES
VALOR TOTAL: RS 57 060.00 (cinqüenta e sete mB e sessenta reais).
PR/>^0 DE VIGÊNCIA; 31/10C014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

w RATO DÊ CONTRATO N® 188/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 0562013
DATA DA ASSINATURA: 26 de sâembro de 2013

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA; Spíeimann e Rambo Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fbnp^a de bueiros das
estradas rurais no Município de Planàto.
QUANTIDADE. 450 HORAS

VALOR TOTAL. RS 62.100.00 (sessenta edois mllecem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 183/2013.

DISPENSA DE UCITAÇÂON® 037/2013
DATA DA ASSIM ATURA. 20 tíe setembro de 2013

CONTRAT/U^TE: Município de Planalto
CONTRATADA: Cláudio Faustino.

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de refeições destinadas aos
capacitandos das oficinas de reprodução do Rano Diretor de Atenção primária para
íOTmação e quêBifícaçâo dos profissionais da atenção primaria á saúde, conforme
cronograma da Sec recria Estaduâ de Saúde
QUANTIDADE. 430 (quatrocentos etrinta)
VALOR TOTAL: RS 5.977,00 (cinco mil e novecentos e setenta e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

REALEZA

PtlEFEnURA

LEI N.® 1.527/2013

26/09/2013

SÚMU LA: Altera o PPA 2.010-2013 e LDO 2.013 edá outras providências.
A Câmara Municipal de Realeza. Estado do Paraná. Aprovou e eu. Prefeito MurticipaJ.
Sanciono a seguinte L EI:
ART 1®- Fica incluído no Programa Plurianual - PPA. para o penedo de 2010-2013 e ra
Lei das Dtretnzes Orçamentàlas-LDO n® 1 441/12, de 14 de agosto de 2012 no Anexo
!-Anexo de Metas e prioridades para o Exercício de 2.013. conforme programa e ação
abaixo'

802 - RECONSTRUINDO WNCULOS. PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL
42 - Realeza Soildárfa - Decreto 3.013/13

Fonte de Recurso - Recursos Livres

Valor: R$ 120.000,00

ART. 2®- Ficam dterados os valores no Programa Piurianua - PPA, para o período de
2010-2013 e na LIlO-1.441/12 de 14 de agosto de 2012, noAnexo i-Ane*o de Metas e
prioridades para o Exercício de 2.013. conforme programa e ação abaixo.'
101 - Gestão Legislativa
008 -Atividades do Legislativo Municipâ
Foríe de Recurso - Recursos Uvres

Valor: RS 20.000,00
009 - Publicação e DivUgação Oficial
Forte de Recurso - Recursos Lnmes

Ãnoli-E(aç8oN®0440 Páginá^ia/146 ii

Valor: RS 30.000,00

010 - Equipamentos e Veículos
Fonte de Recurso - Recursos Livres

valor RS 70.000,00

ART. 3®- Esta La entrará em vigor na data de sua pubitcaçâo. ficando revogattes as
disposições em cortrário.
Gabinete do Prefato Municipal de Reaeza. aos vinte e seis dias do mês de setembro do
ano de dois mil e treze.

MILTON ANDREOLU

Prefeito

DECRETO N.® 3.014/13

26/08/2.013

MILTON ANDREOUJ, Prefato do Muríciplo de Realeza, Estado do Paraná, no uso de
suas aribuições legas e conforme aitorização contida na Lei Municipal n.® l.527/20ia
de 26 de setembro de 2013. DECRET/V

ART. 1®- Fica o Executivo Municipa autorizado a abrir ao Orçamento Gerai do Municípto
para o Exercício de 2013. um CréditoAdicional Especlai, na Irnportância de R$120 000.00
(cem e vinte mil reais) conforme segue.
10 Secretaria de Assistência Social

10.001 Secretaria deAssIstência Social

08.244.802^-042 Realeza Solidária - Decreto 3013/13

3.3.90.32 00.00 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita
3541-000000 Recursos Ordinãnos Livres

VALOR 120.000.00
ART. 2®-4»ara cobertura do presente Crédito Atscicnai Suptementar. a ser aberto em
decorrência da autorização constante na presente Lei. será utilizado o cancelamento
da seguinte drtaçâo orçamentária, no orçamento geral do Muricfpio para o exercido de
2013:

01 Câmara Municipal
01.001 Câmara Municipal
01.031.01011-010 Equipamentos e Veículos
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Matenai Permaiente
0010.000000 Recursos Ordinários livres-Arrecadação
VALOR 70.000.00
01 câmara Municipal
01.001 Câmara Municipal
01.031 01012-009 Publicação eDIviJgaçâo Oficial
3.3.90.39 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0010.000000 Recursos Ordinános Livres -Arrecadação
VALOR 30-000,00
01 Câmara Municipal
01.001 Câmara Municipal
01.031.01012-008 Atividades do L^ísiattvo Municipâ
3-1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0010 000000 Recursos Ordinános LJvr^ -Arrecadação
VALOR 2Ü.000.00
ART. 3®- Este Decieto vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrárlo-

Gablnete do Prefeito Municipal de Realeza, aos vinte e seis dias do mês de setembro do
ano de dois mil e treze.

MILTON ANDREOLU

Prefeito

EXTRATO DE TERIMO ADITIVO DE CONTRATO '

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTIWIVO DE FORNEaMENTO N®

242/2013

CONTRATANTE: MUNIClRODE RE/M^A
CONTRATADA: E. L LOCATELü ESQUADRIAS • ME

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO E AMPUAÇÃO
DA CRECHE VÓ TOTINHA
ADITIVO. ACRESCENTAR O FORtIECIMENTO DE 2 (DOS) PORTÕES EM TUBO
20/20 E 318 DE 1.80X1.eOMT, CATRACA PARA ENROLAR TOLDOS E CALHA.
REFERENTE ÜCITAÇÃO CONVITE N® 16/2013
DATADAASSINATURA: 15/08/2013

: ;• '

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO N»22CI/2013
CONTRATANTE; MÜNICÍRO DE RFAl F7A
CONTRATADA: COISTRUTORADEBARBALTOA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL QUAUFICADO
(ENGENHEIRO CML) PARA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE REALEZA.
ADITIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO
PARA 18 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FACULTA O DISPOSTO NO ARTIGO
67. INCISO II, DA L£l FEDERAL N®. 8.666/93, DE 21/0&93 E SUAS ALTERAÇÕES
SUBSEQÜENTES.

REFERENTE UaiAÇÃO PREGÃO N® 692013
DATADAASSINATURA; 19/09/2013

Oàrto OtcM Atiinsdo EWrcnieamwiM a»m CwTKckI»
PidrSelCP-Bfail. AM*SOP-;>MMM«áec)cs Munlc^lM
da SudMli <t> Par«ii da fitranlla da aiXtnMdaos dota

T daaoTianl^ dasoaquavlauiiaadoadavitooslla.
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TERMO OE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N»066/2013

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS.

Instltiddo pela ResducSo OOIde 04 de (Xitubro de 2011

0 Prefeito do Municípto de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
PregoeiíD e equipe de apdo. de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n* 056/2013. lavrada «n 25 de setembro de 2013. HOMOLOGO o resultado
final do Processo Licrtétfórlo. na modalidade Pregão Presenciai, Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descrito.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de bueiros das
estradas rtrals do Município de Planâto.
EMPRESA: Rosângela Margarete Scc^l da Silva
QUANTIDADE: 450 HORAS

VALORTOTAL: RS 62100,00 (sessenta e doIs mil e cem reais).
DATA: 26 de setembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PiefeitoMunicipai

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 051/2013 DE 05 DE SETEMBRO DE 2D13
LUIZ CARLOS 50NI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Esbdo do
Pa^aná, nomeado pela Portaria n". 002^13, de03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiarlamente pela Ld n®. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores aiteraçdes e legislação condata. TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 051/2013
1 Objeto da Licitação

itratação de empresa especisdizada visando à locação temporária de pirâmides,
^Mandes, estrutura para a centra! comissão organlzadora-CCO, bilheteria, banheiros
químicos e tapumes, desfinados a Expofeira e eventos realizados pelo Mimidplo de
Planalto.

2. Empresa Padtctpante:
2.1 JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
31 JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, pessoa jurídica, COm inscrição
no CNPJ N® 15.086 679/0001-50, com sua sede social à Rua Paraguai, n' 1089, Centro,
Município de Santa Helena. Eslado de Paratá. classificada em 1® lugar, totalizando o
importe de RS 135.^8,60 (cento e trinta e cinco mil, sâecentos e noventa e oito reais e
sessenta centavos).
4 Data da Abertura.

A ücitação Pregão Presencial n® 051/2013 de 05 de setembro de 2013, teve sua abertura
em reurtião realizada pelo Pregoeiro no dia 18 de setembro de 2013 às 09:00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de Assis, 1583, Cerfro.

Planalto. Estado do Paraná, em 18 de setembro de 2013
LUIZ CWRLOS BONI

Pregoeiro

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 052«H3 DE 05 DE SETEMBRO DE 2)13
LUIZ CARLOS BONl. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto, Eslado do
Paraná nomeado pela Portaria r>®. 002/2013, de 03 de janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal de n® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007

26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei n® 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
jterlores iterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado PúUíco de

Citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, relerente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN® 052/2013
1. Objeto da Licitação
Contração de empresa para prestação de serviços de assistência fisiolerápica visando
a redução de danos e agravos e pronoção ã saúde da população assistida nos serviços
de saúde e referenciadas a esseatencfmento no Município de Planalto
2. Empresa Participante:
2.1 ROSÂNGELAM/^RGARETE SCOPELDASILVA

Situação Ciassiitcada
3. Empresa Vencedora:
3.1 ROSÂNGELA MARGARETE SCOPEL DA SILVA, pessoa jurídica, com Inscrição no
CNPJ N® 03083.305^)001-00. cwn siB sede social à Av. Rio Grande do Sul. n® 626.
Centro, Município de Planalto. Estado de Paraná, classiflcada ̂  1® lugar, iotailzando o
importe de RS 57 060.00 (cinqüenta e sete mil e sessenta reais)
4. Data daAbertira:

A Liciteção Pregão Presencia n® 052^3 de 05 de setembro de 2013. teve sua abertura
em reunião realizada peio Pregoeiro no dia 18 de setembro de 2013 às 14:00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipa de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco de Assis, 1563. Centro

Planalto, Estado do Paraná, em I8desetanbrode2013

LUIZ CARLOS BONl

Pregoeiro

Ano n-Edição N®M40 PáGina112/14S

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N® 056/2013 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013
LUIZ CARLOS BONl, na qualidade de Pregoeiro do Mmicípio de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 0C2/2013. de 03 de janeiro de 2013. em cumpnmento
à Lei Federal de n® 10.^ de 17 de julho de 2002: Decreto Muiicipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsiciaríamente pela Lei n® 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e iegfsiasâo corrâata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. ípo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MOOALIDW3E PREGÃO PRESENOAL N® 05a2013
1. Objeto da Licitação
Ccntratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de bueiros das estradas
ruféds do Município de Planalto.
2. Empresa Participante:
2-1 SPIELWANN ERAMBOLTDA.

Situação. Classificada
3 Empresa vencedora
3.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA. pessoa jurícSca. com inscrição no CNPJ N®
75.921205/0001-09, com sua sede social à Rua Bahia, n® 29, Centro. Muríciplo
de Planalto. Estado de Pa^á classificada em 1® lugar, totalizando o importe de rs
6Z 100.00 (sessenta e dcts mil e cem reais).
4. Data da Abertira:

A Licitação Pregão Presencial n® 056/2013 de 12de setembro de 2013, teve sua abertura
em reur^ão realizada peb Pregoeiro no dia 24 de setembro de 2013 às 14:00 horas, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipâ de Planalto. Estado do Paraná, na Praça São
Francisco deAssis, 1583. Centro

Planalto. Estado do Paraná, em 24 de setembro de 2013

LUIZ CARLOS BONl

Pregoeiro

RESULTADO DE ÜCITAÇÃO

DISPENSA DE ÜCITAÇÃO N® 037/2013
Fica dispensada de licitação na brma do art. 24. inciso IV da Lei 6666/93. e suas
alterações pceterlores á despesa abaixo especificada
OBJETO: Contratação de empresa visando à at^isição de refeições destinadas aos
capacitandos das oficinas de reprodução do Plano Diretor de Atenção pnmáfia para
formação e qualificação dos profissionais da atenção primaria ã saúde, cortforme
cronograma da Secretaria Estadual de Saúde
EMPRESA: Cláudio FausUno

QUANTIDADE: 430 (quatrocentos etrinta)
VALOR R$5.977,00 (circo mil e novecentos e setenta e sete reals).
DATA: 20 de setembro de 2013

MARLON FERNANDO KÜHN

Prefeito Municipal
Oe«9t3«

EXTRATO DE CONTRATO N® 181/2013

CONVITE N» 032/2013

DATA DA ASSINATU RA: 20 de setembro de 2013

CCXJTRATANTE: MunicípiodePianalto
CONTRATADA' S R Eng^aría Lida
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil, devidamente rqistrada no
CREA-PR, para execução das seguintes serviços: desenvolver projetos de engenharia
civil; acompanhar a execução obras: planar e orçar obras de engenharia: controlar a
qualidade dos serviços executados: elaborar normas e documentação técnica: prestar
consultorias na finalização de obras de execução contratada: elaboração de estudos e
pareceres técricos de engenharia e na orientação da execução de obras do Murvcípio
de Planalto.

VALOR TOTAL R$ 31.200,00 (trinta 6 um mil eduzerttos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014,

MARLON FERNANDO WJHN

Prefeito Municipal
c«sceeí23

EXTRATO DE CONTRATO N* 182/2013

CONVITE N® 033/2013

DATA DAASSINATURA' 20de setembro de2013

CONTRATANTE: Municipío de Planalto
CON TRATADA: Pro Feeds Saúde Animá Ltda.

OBJETO: Aquisição de animais da espécie suína, destinados ao Prograna Suinocultura
de Sut)sisténcla, desenvolvido pela Secrcfartade/vgricuitura deste Município de Pianalta
QUANTIDADE: 71 (seterta e un)
VALOR TOTAL RS 47.345,00 (quarenta e sete mil e trezentos equarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
MAlRLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
C3ce912<
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InsUtufao pela ResdaçãoOOl da 0406 Oututro de^i

PLANALTO

Prefe itura

LEI 1820 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013.

Sijnuía: Oá Oenomin^ão ã Rua Projetada ~E'. situada no Loteamenlo Zanatta da cidade
de Pianaito-PR.

A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto. Estado do Paaná. APROVOU e eu.
Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte;
LQ

Ait. 1°-A Rua Projetada 'E*. situada no Loteamenb Zanatta locaiizada ao lado das
Quadras 124-125-126. na cidade de Planalto, estado do Paraná, passa denominar-se:
RuaAido Puntei.
Art 2'-Apresente Lâ entra em vigor na data de sua publicação, revogadéts as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUttICIRAL DE PLANALTO, aos vinte e quatro dias dO mês
de seiemtHD do ano de dois mil e treze.

MARLON FERNANDO KUHN - PREFEITO MUNIOPAL

LEI N* 1621 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013.

Súmula: Dá Denominação à Rua Projetada '2*. sitiada no Loteamento Muiier. da cidade
de Planalto-PR.

A Câmara Mirlcipai de vereadores de Planalto. Estado do Paraná. APROVOU e eu.
^«íeito Munícipâ SANCIONO a seguinte:

TflT i^-A Rua Projetada "T. situada no Loteamento Muller, locaizadaaoladodoU>te77,
na cidade dePlaralto. estado do Paraná, passa denominar-se: RuaArtnur Ritterbuscn.
Art. 20-A presente Lei entra em vigor na data desuapubitcaçâo. revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos vinte e quaío dias do mês
de setembro do ano de dois mii e treze

MARLON FERNANDO WJHN - PREFEITO MUNiCiPAL

LEI N* 1822 DE 24 DE SETEMBRO DE 2013.

Súmula: Dá Denominação à Rua Projetada 'G'. situada no Loteamenlo da Cooperativa
Habitacional Urbana de Pianãto-COOHUPLA, da cidade de Piaraito - PR.

A Câmara Municipal de vereadores de Planalto, Estado do Ra^ná. /U^ROVOU e eu,
Prefeito Municlpa SANCIONO a seguinte:
LEI

Art. 1°-ARua Projetada *0". situada no Loteanentoda Cooperativa Habitacional Urbana
de Pianatto-COOHUPLA. localizada ao lado das Quadras 18&-186-ia7-18&-193-194-

195-196-19&200. na cidade de Plaialto, estado do Paraiá. passa denominar-se: Rua
Darci Roque Mattos.
Ari 2'-A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIF^L DE PLANALTO, aos wnte e quatro dias do mês
de setembro do ano de dois mii e treze.

MARLON FERNANDO KUHN - PREFEITO MUNIOPAL

LEI N' 1823 de 24 de setembro de 2013.

<^i'mula: Dá Denominação ã Rua Projetada *0*. situada no Uiteamento Sol Nascente, da
^adede Planalto- PR.

'^Câmara Municipal de Vereadores de Planalto. Estado do Par^tá, APROVOU e eu,
Prefeito Municlpâ sanciono a segiJrde:
LEI

Art f-A Rua Projetada 'C'. situada no Loteamento Sol N ascente, localizada ao lado das
Quadras 162-163-165-166-168-173-176, na cidade de Planalto, estado do Paraná, passa
denominar-se: Rua Vereador Domingos de Castro.
Art. 2<'-A presente Lei entra em vigor na data desua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNiCiPA DE PLANALTO, aos vinte e quatro dias do mês de
setembro do ano de dois mil e treze

MARLON FERNANDO KUHN - PREFEITO MUNICIPAL

LEI N« 1824 DE 26 DE SETEMBRO 2013.

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Planalto - Estado do
Paraná, ao SenhorAssis Miguel do Couto.
A Câm^ Mifticipai de vereadores de Planalto. Estado do Paraná, APROVOU e eu,
Prefeito Munlcipâ sanciono a segUnte:
LEI

Art. 1*-Fíca concedido Título de Cidadão Honorário do Município de Planalto - Estado do
Paraná ao Senhor Assis Miguei do Couto.
Art 2'-A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos Vinte e seis dtós do mês de

setembro do ano de deis mil e treze.

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNiCIPAL

■'n::: '::::: V^H-EdlçSoN'W40:: •
LEI N' 1825 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário do Mimicípio de Planalto - Estado do
Paraná, ao Senhor Nelson Lauro Luersen.
A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto. Estado do Paraná APRCVOU e eu.
Prefeito Municipal sanciono a seguinte:
LEI
Art. I^-Fica concedido Título de Cidadão Honorário do Município de Planaito-Estadodo
Paraná, ao Senhor Nelson Lauro Luersen.
Art. 2°-A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em corírátio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANLTO, aos Vinte e seiS días dO mês de
setembro do ano de dds mil e treze.
MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ATOADJUDICATÕRIO

CONVITE N» 032/2013
MUNICÍPIO DE PLANALTO.com base na Lei Federal 8.666/^, faz saber aos interessados
que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital CONVITE N'
032/2013 de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Ccntrateção de empresa de engenharia civil, devidamente registrada no
CREA-PR, para execução das seguintes serviços: desenvoiver projetos de engenharia
civil; acompanhar a execução obras: planar e orçar obras de engenharia: contrctar a
qualidade dos serviços executados: elaborar normas e documentação técnica; prestar
consuitorias na fiscalização de obras de execução contratada: elaboração de estudos e
pareceres técnicos de engertfiaria e na orlenlação da execução de obras do Murícipio
de Planaito.
Empresa S R Engenharia Lida.
VALOR TOTAL R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reals).
DATA: 20 de setembro de 2013.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

H0AA0LCX3AÇÃ0 E ATOADJUDICATÕRIO
CONVITE N" 033/2013

O MUNICÍPIO DE PLWJALTO. ccm base na Lei Federai 8.666/93, faz saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
CONVITE N* 033/2013 de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Aquisição de animais da espécie siina, destinados ao Programa Sunocullura
de Subsistência, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura deste Município de Planalta
EMPRESA: Pro Feeds Saúde Anima Ltda.
QUANTIDADE: 71 (setenta e um).
VALOR TOTAL RS 47.345.00 (quarenta e sete mii e trezentos e quarenta e cirtco reais).
DATA: 20 de setembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 051/2013

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 rf 051/2013. lavrada em 18 de setembro de 2013, HOMOLOGO o resultado
final do Processo ücrtzt^o. na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descnto:
OBJETO: Contraio de empresa especializada visando à locação temporária de
pirâmides, estandes, estrutura para a central comissão organizadora - CCO, t^iheteria
banheiros químicos e tapifnes, destinados a Expofâra e eventos realizados pelo
Município de Planalto.
EMPRESA: JuvalmarEstaituras para Eventos Ltda
VALOR TOTAL: RS 135.798,60 (cento e trinta e cinco mil. setecentos e noverta e oito
reais e sessenta centavos).
DATA: 24 de setembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipai

:: xi)3ii-i

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N*062/2013

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Parará, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presenciai rf 052/2013, lavrada em 18 de setembro de 2013, HOMOLOGO o resultado
final do Processo Ucítatóno. na modalidade Pregão Presenciai. Tipo Menor Preço de
acordo com o abaixo descnto.
OBJETO: Contratação de em presa para prestação de serviços de assistência fislolerápica
lesando a redução de danos e agravos e promoção â saúde da população assistida nos
serviços de saúde e referenciadas a esse Fdendlmento no Município de Planalto.
EMPRESA: Ros^ela Margarete Scopel da Silva
QUANTIDADE: 9.000 SESSÕES
V/M.OR TOTAL RS 57.060.00 (cinqüenta e sete mil e sessenta reais).
DATA: 24 de setembro de ^13
MAJ7LON FERNANDO lOiHN - Prefeito Municipal
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SAueioiCksubidi

A  CoipnH Vescedon
11 JLVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS TTSA. peMU jltfUfcA rom éVKn(la no

dP] N* UESÍilR/CtDI-JCL ccei nu sede mal) Roa Pingou o* KR Cenuti Mint^ de
Sm» Helena. EiUde de ParanA clonScidi em 1* tugv, loioluanalo d Snpoie de RS 11179U0
(cenioeolnliecIncodiiLKlefenlaeenoradaeoilantweiemrrticailtia)
i  DUl da Abratoia:

U A Uila^ Fiegid hesncial tf 051/2013 de CS de taattm de 20U leve naa
iSolun em reuRilo minada petoPiegunono du lide nea^de àOUiilMOhoiis. naiala
de mmides dl Prelcttura Mmripal de Plamllo. Eatado do ParanA na Praça Slo Francisco de Aso,
ISnCeiMi

Hinilto, üuadD do FamA«B líde larnitee de2C13

LUIZCARLOS ÍONI

Pregueln)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N* 051/21)1}

O Piefdito do Muoieípia de Plaiuilto, Eiudo do PannL
coDsidcaiidu o parecer do Pt^odro e equipe de apoio, de coafiiraidaiJe com a
ATA de Sesalo Pública de Piqio Preoaicáal n* 051/201}, lavrada em IS de
leuabn) de 201}, HOMOLOGO o roaihado rmaJ do Processo LicHuòrio, na
Dioddidide Piqto PresenaaL Tipo Menor Prcfo de acordo com o abaiu desciito:
OBJETO: Coniracatto de empresa e^cdaJizadi visando } lociçio lenipotihi de
plrinddes, estendei estruRn para a ccnuil cofflissio organizadora - CCO,
bilbetetia, banheiros químicos e upumcA destinados a Espafeiti e evtiuas
realizados pelo Municipio de Planalto.
EMPRESA: Juvalmir Esoutunspui Eventos üda
VALOR TOTAL: RS 135.798,60 {cento etrintae cinco mil, setecedose noventa e
oilo reais e sessetas ctntvos)
DATA: 24 de selaanro de2013

MARLON FERNAW» KüHN

Prefeito Miaoicipal

Município de Plaiulto
Praça Sio Francisco de Assis, 1583
83.7SO-000 • Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N» 184/2013

PREGÃO PRESENCIAL N» 051/2013

DATA DA ASSINATURA: 24 de sttembro de 2013

CONTRATANTE: Mumcipio de Planalto
CONTRATADA: Juvalmar Esimtuns para Eventos Ltda
OBJETO Coniraaçlo de empresa especializada visando à locaçio
temporária de pirâmides, estandea, estrutura para a central comissão
organizadora - CCO, bilheteia. banheiros químicos e tapumes,
destinados a Expoteira e eventos realizados pelo N^njd{MO de Planalto.
VALOR TOTAL: RS 135,798,60 (cento e Itima e cinco mil, seiecentos e
noventa e oito mais e sessenta ceniavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/03^014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BONl na qualidade de Pirpm do Munk^ de
Ftaiulio, bladodaPmL nomeado pcLi Ponina if. CQ2/2013. de ID de jinere de 2DIL em
raoipflminloI lei Federal derf1C152B de 17 dtRilicde 2int DmriD Mmárípal de n" 2727/2007
de H/CtPUff t «dndiinasienle pela lei it*. SUS de 21 de lanha de 1993 e aiit pcslenorei
•IteiacdM e leglaUilo comdita. TORNA FÚRLICO. o multado PdbUm de LleiU;lo na
iwdalIdjdereEGiLO neSENtlAI. upoURNOl nspa eaffeRiV

1. 0)je(edaLltlla(lo
Gmraluao da ampreu (<an peovu^ da armcaa de ameUnOa bmrlfau ebando i

reb^o da danos a agravca e proiiw(la 1 udde da popala(ls aslseida nos saivi(c* de sadde a
luLamado a CBeaUvlurailoIS MimAIpto dcFlanilla.
Z  Eraprasa FartkípiDie;

Z1 ROSA.NClLAUARCARrn:SC»B.OASIlVA

Snuacaadeadicada
a  Hrapreu Vcoiadora:

II ROSANCaAUAaCARmSOCra.DASIlVA.!aaM)of<d^a.n>mmzi1tlonDCNF]
N'0IC81.3C6/KC1,m rom sua sede miall Av. Rio Crandado Sid. iV 621, Cartuu Munk-tpio de
Planai», Eatado de PneuL daviAnia cm 1* lugar, mlizaeido o upm de RS 57JMKD
(ímqQeBü8 se*md a leaaeniiraais).
4. DaUdaAbelin:

11 A Lrnatlo Pccgio Fiaenial tf (£2/2013 da OS de leiaiòíD da 2mZ ie<0 ua
otenurs etn raunído rraUrada pato Pragoaico no dia 18 de aalembro dc 2DI3 H14 CO noras, na wlo
de taoioB da PieSáluii UsUcIpU de nanalta, Esedo do PannJ. na Pri(iSla Fraidsceek Alais.
1383,Centro.

PUniRo láisdo do brifit, im tSdeselendiro da20l3

LUIZ CARLOS BONI

nRMODEH(MOLOSAÇÂO
PREGÃO PRESENCULVM2/MI3

O Preitüo do .Muoidjno It PltifHo, Estado do Paniii,
cQosidenndo o parecer do Pregoeiro e e/iir <e d., apoio, de conformidade com a
ATA de Sessio Piftlica de Pre^ Ppíait) n' (bJ2013, lavrada em 18 de
setembro de 2013, HOMOLOGO c raultulo Aiia! do Processo Ucitmotio, na
modalidade Pregão Presencial, Meoor Preço l: acordo com o abaixo descnto:
OBJETO: ConPataçáo de eir',r4 /lara presisçki de serviços de assslíncia
Esioteripict visando a rstsçF^ te tianos e agimos e prmno^ i saide da
pofRiIaçio assistida nos Jí sskle e referenciadas a esse attndinwdo no
Munici|«)dePtaiialtc
EMPRESA: Rosaciiv-' ÂH/c te S viJl da Silva
QUANTIDADE: ̂WSE^iES
V.ALORTOTAL; RS 5:.f/ ..OG (dnqui1.1 sele mil e sessenta icss).
DATA: 24de!flembíOiit*0'3

h/. (NFERNANDCRlHN

Piefoito Mui; pa!

Pfstá5'í'.T-b»'jcj ..AüiiUSW
S5,TS0-0Ui' • Pkjltu

EXmiO DE C0N1EAT0 N' 185/2013

PREGÃO PR firCIALN'052/2013

DATADA ASSINATURA: 24 ü «cubro de 2013

CONTRAT.ANTE:Minicípio I(l!: lafto
CONTRATADA: Rosângela 1 ar^ Scopd da Silva
OBJETO: Contratação de i:I7[fj!S para prestação de serviços de
assiâència Usioterápica viüirct a reduçàb de danos e agravos e
promoção à saúde da potuladii ússstida nos serviços de saúde e
refcendadas a esseatçpdimei'»o Município de Planalto.
QUAímDADE:9.000SESS<«i

VALOR TOTAL/RS 57.060 'X l;i xiueiita e sete mil e sessenta reais),
PRAZODEVIGÈNCIA;3!/|(Kil4

MARLONIFRNANDOKÜHN

T.? âi-j Vlunicijal,,

.jtEM&lEllÚMQLOGACÂO
PREGÃO Ptil I? 0S&20I3

O Prefeito do ViÍ ;idn de' Pianáiio, Estado do Paraná,
«mádnaodo o parecer do Frmixir . cquipd dc apoio, de conformidade com a
ATA dc Scsão Piiblks de ' tscncial n° 056^013, lavrada etn 25 de
saembro de 2013. HOMOLOGO. lejullado final do Processo LIcilatwio, ib
modalidade Pre^ Preseiinal, Ti, bf mbrAeço de anrdo com o abaixo descnto:
OBJETO: Coniralaçâo de empíe-o p i prestação de serviçts de limpeza è bueims
das estradas rurais do Municipi < e' .laho.
EMPRESA'RtsangriiUsgán jjdaSiiti
QUANTIDADE: 450 HORA.S
VA10RTOTAL:RS62.l(X,,i nti ed«s mil e cem reais).
D.ATA26desciaitm)de20 '

MiAiti., /ERNAKDOKLTIN

fÜioMjnicipal
■  ■' ■-

'  .jcípio de Planalto
Pn j Francisco de Assis, 1583
85 í' O • Planalto • Paraná

EXT,fAt JECONrRATON'186/2013
PPgP PRESENCIALN"0562013

J

DATA DA ASSl'-'lT/ A 26 dp setembro de 2013
CONTRATANT: ãu,iicipio de Planalto
CONTRAT.AJj /ír.tJmann e Rátnbo ltda.
OBJETO: Cc 'íJll í de erapren paia prestação de serviços de limpeza
de bueiros d vhadas rurais no Mlinicipio de Planalto
QUANTlD..f.:450HORAS ' '
VALOR Tf.'íL: RS 62.100,00 (sessenta e dois mil ccem reais),
PR,AZOD,'"'.GENCIA:3(WI6i!2014

MARLONFERNANDOKUHN
Prefeito Municipal

FSHUo PRESEKfuiwiwiniinFunEüfiFMBiinnrimi

I.UEZ CARLOS BOM, lu qiuUUsde <l8 fVo^snre do LfuKlp» dr
FluuBo, (Itiái do Fu<ni dsoioyjo poli Peouni o*. CmySOlZ de CO ^ )mn> 4e 2Cn3,«
(inranneriBLUl Federal doA*ja52> de 17 de luího de 2tnZI)ecreloMui»pal de r° 2727/2037de 26/01/2017 e suUsdoiampnW pele Lei id, 8666 de 21 de jvU» de 1493 e uras pcsVnom
<Uen(6ei t legntKio rondtu. TORNA rUiUCa o leiuludo Pttéxe de LkliJbcr ra
oadebdiile ITIFCAO FRiSENClAI. Iipo MENOR IHtCO. lefcwng

FXnTALDEUQTACAO - Mra?AiíT2Ar>FPBfr:>nPRmiivnAi.Mfi»/?nn

1. 0»)fto<iUtiU(to
Onlnlscto dempreis pera presutu de semcoi delimpee de hjeundes eetridee nmti

àú Usrtc^dtruoAlla
1  Kaprm futiripiatr

U SnOMAKXEKASnOlTDA.
^uaçic OmJandj

3s EaprcH VtiK«d6fi:
Zl SVtElMANN E RAMM IITIA posai pu-ldru lom raii(lo no CNP) S*

7392L2D3/CaiI'W.csii<nusedrsonjliSuB*l>,n'29,Oaini,Uuudpie*PUiul»Esiidads
PsienZilesliradeen 1* lugir, utsluindoo unpmde RS 6Z13U0(>wni>e dos mil enee
nai»l
i  DaadiAlbntsn:

4,1 A Inacio Pngio Fieseend n* (06/2013 ik 12 de loKdee k 201} cw eu
shennei cen miülo reeSimli pelo FVrpieiro no dii 24 de leoenSm de201 J «)«<n honi, fw. »to
de nrarteee di PidKiura MunOpil de Plsoil» EiBdn ito PiranL H Pini Slo ímeio de Asia.
ISBZCtsnru

FUntI» Esuda de PoBii, sn 24 deseracrdio de 2013

LUIZ CARLOS BOM
Fregoeira

Município de PUnaito
Praçt Sio Francisco de jAd^a, IS8}.

85 750-000 - Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N* 183«U3
DISPENSA DE UCITAÇÀON'037/2013

DATA DA ASSINATURA; 20 de setembro de 2013
CONTRATANTE; Município de Plaruüto
CONTRATADA: Cláudio Faustino
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisíçio de refeições
destinadas aos capadiaodos das oficinas de reprodução do Plano Diretor
de Aíençio piimáría para formação e qualificação dos profis^onais da
atenção primaria ã saiide, ctmfonoe crooofpama da Secretaria Estadual
de Saúde.
QUANTIDADE; 430 (quítroeoiios e trinta)
VALOR TOTAL: RS 3.977,00 (cinco mil e novecauos e setenta e sae
reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

RESimTADO K UCtTACÃO
DISPENSA DE LICITAÇAO N* 032/2013

Fita díspemsdi dt üchtçSo na forma do an 24, índM IV da Lei
S.bdb/TO, c luu allsa^posunocea 1 deqna abaixo cspeoficada
OBJETO: CantiaUfâo <Se empraa virando a aquiúçía de reia^fles dettiiedaa aos
tapacilandoi dii oSciui de reproiiiçio do Plano Omor da Alenfio primiria [sti
feima^ e qualilícaçio dos profissionais da ttcnflo pómaria á tiúlc, confbmie
aonogranu da Secniaria Esladatl de Suidt.
EMPRESA Clatidio Faustino
QUANTIDADE; 430 (qjairDceiiloi e IriotaJ
VALOR RS 5 977,M (ónco mil e oovteenos e saem esete reaii)
DATA 20dcs«oi^ode20l3

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito MuRÍc^

Conselho Municipal de Saúde
de Capanemo

HJTTALOeCONVOCíÇto

o Cooselho Muniopa t» SaMe tJe Capsnerna no
uso M suas atrftniçõBs legais, vem por msío deste eenvocar o (a) Sr,(8)
CoRsetielro(a) Ujnicipal de Saüde e convidar tode a poputeçiln capanemense
para Reuitiio ordlr«ia a se realizar no cfia 03 de Ouli^o de 2013, na sala da
reunOes da Casa da CiiUiB. ss 1600 Horas

Paula'

1. HospHal Sudoesla LTDA, referente ao pierUo;

2. Psctueçáo 4m indicativos de saúde;

3. Denúncias e RedaneçÕes;

4. Ofícios recetMos e enviados;

5. AssiíiMs Geraia

C8paisne,26deSctembR9í)e2oi3, Aiandosamenie,

donas WeRar
Presidente cb ConseítQ Muniopal da Saúde de Capanema


