
MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJN'' 76A60S26/Q001-16
Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 136/2013, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°
035/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E DESENVOLVER
ASSESSORIÂ PESQUISAS E PUBLICIDADES,

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Sr. MARLON FERNANDO KUHN e DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS

E PUBLICIDADES, neste ato representada por seu Administrador Sr. ALYSON
AUGUSTO PADILHA, resolvem em comum acordo adítar o Contrato

Administrativo de Prestação de Serviços n° 136/2013, firmado entre as partes em
data de 28 de junho de 2013, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato),
totalizando a importância de RS 5.000,00 (cinco mil reais), conforme planilha
demonstrati\^a abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo de Prestação de
Serviço rJ' 136/2013, celebrado entre as partes em data de 28 de junho de 2013, tendo
como importe o valor de RS 60.000,00 (sessenta mil reais), passando o objeto total
contratado no valor de RS 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Prestação de serviços de
assessoria técnica na área

de planejamento, e
treinamentos

administrativos em

gestão pública deste
Município de Planalto.

TOTAL

Unidádè Preço unit. Preço total

H  25,00 5.000,000

5.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA; Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude
do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor
total contratado na importância R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no conti-ato originai, e não alteradas por este instrumento.

£, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.
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MARLON FERNANDO KUHN
Pref^to Municipal
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Desenvolver Assessoria Pesquisa e Publicidade.
TO PADILHA
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PKIMEIKO TEKMO AUlTIVO AO CONTKAIO

AOMIMS»TRATIVO. N" 174O013. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL
M 050/2UJ3. FIRMADO ENTRE Ü MtNlCTPlO DC PLANALTO DE

PLANALTO E VALCtR MACHADO DÜ MCLLO.
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MAUl ON tTRNANDO KUMN >' VALCIR MACHAnD Of MKLLO.
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CLÁUSUIA QUARTA: PifmjiK\e«ti tiwihTMji»^ ilvnui» *• ujnKv*"*
>*«iii«iiJ.uiu«4V>it^nlait4>r'riÇ(rul. c por r<L' irmrunwhL»
L piio %'jlutádf .L* *}at r^^tiv p\j Io fui »McU^du. *aiy*A-pe niv vtr Aia»

Tolomunl^M:

lLül:L!KtAMI^^

miNICIPíO DEPLANAl-TO
c.\PiS'~ 7í.jij).<:2ij/iMni-i«

Pr.n.i >iTiprrnlic/>iu ili'Aii.p>. JSí.í- ffr. CS.MO-OOCI
;)íí/«n/íftTffr/'i/r.i*

-/ii.xpijriMW-ifjui

Pi. ̂ \M ro . p.inyiN/l

SEGUNDO TEUMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DB
PRrSTACÃO DE SERVIÇOS N" 134nílJ, EDITAL I-RECAO PRESENCIAI N"
IlUWOI.V nRMADCI ENTRE O MUNICIE"» OE PLANALTO F DESENVOLVER
ASSESSORIA EtSOUlSAS t EUBLILTDADES.

Al» uxff. iIlA* rfii n>í> ilx niivirnibni dii .««> Jc ilu» diU «
,lM,il,pi/i-..MUNlCtEtO OE PLANALTO, ni>Ii' ."ii ti-|'iV"i'nl."L'H" ~v Etiíi-Plix
Rr MARLÜNI |;KNAM»UKUHN c DESENVOLVEU ASSLSAOHIA PCSOUISAS
E runi.íCÍOADFS, mili* .nu it-t*iirM-n>.xA» p"' Ailniii»l».>il.ií Sf. ALVSON
<\UC;LiS"TO 1'AUILIIA. rcmlicm cni i.iiiium .vnMB jjllar .i Ciiiu.iln
Ailniinl-ii.ii"" fl' Tiw.iíio iV SnvNiv n" 13i-/Xl», Itinvid" n«r» j. p.inir- »iii
a iT.> «Is- «>(H
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. of>-r11, Jn •*1V dtiIT d.» Mn* 1*1' fX» V i 1 aMintl ntJB.1.
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1  lU- •^TtKi»- *lt

laa^meon.l lèouca os 4iM
«ic ptaixiaf*it'*bi, *
kixinamenltt»
LriiiiiTi« riratit<it »en
^LL-v puU-va Jc<lP
Af 1,n>ri)tit- «C* PLwu1U'

Sm H 2SH

TOTAL lOOOJi

CLAUSUIA >LC.UNL>Aj Tisj jltcritsM * CUii«i<U V*sumLa Mn VjInrL Cf>« \tAu<
kbi Fi-^Hirr^i .t«> Item ru l Utt«4ib ÍVtwi-' (Ou P«<*^<m4âs V i-xl
imjI cojiiNUda t»j iinp^rUfvii» RS í*<**Artití c l iiHO niehMt*!
CIÁUSUIA QUARTA; tVmsrfXKimi m«Ílv'.wÍA» 4^ lUuMiti*» buiWs<<

l>«^11kll•1sk« mi t(>nn.>to\ V nim «Infâst^ ptt» i^h* ini^^iimiTlu-
£, i\u.i v.MuIalW rs« qat* pdiie< Sm vwicUiida. rjiQtA bc rM«» liulnuiwnKi
M.'>N Ji» i^Urtl U'»t f tiwn.,*

dU

AtYSON AUGUSTO PADILHA

LTr^cavnlvM r\«<c<i*orÍA J'c^quí«ie Pulilieididt.

A«

TfsCffnuolKl:

Ml NICrPIO DF PI.ANAI.TO

AM^O DE ticrrAÇÂu
'•|U>J.U).\ l>fcl PKL<» ÜS".N* W7720I4

0 MÍIM4 IPIO ur PI AN.Nt TO-PR W -ober .v.* Htctcv.fuJns que CtWM W,«í
ra lei n' .•< 51 J.f iji ítKií de 1- de dezembro Of 2nM c .wtnaK

k'i.kçA.« aoj >iA wlV .i»o.« Pia^T M • Fi-uu-ÍAva Jc Avhm, i<SÍ f.uA
iri.|j-.>i Lvif^v^P Mn.li..sUJ,- TiTVIaDA riF PftfT Os kJ» n" tviTJulJ

tv^nfiijir.ç tl«>nai/ .tb.MARi

ORJTTOf Prevutíp Je verv-jins de a^«e*s.*'ria na r^traiunt^^iv de kiU'*e«
rubU.k c;e*,i'ft;ri-v e pnra \etHl i d<- b<n» Jt» K?unu*»pÍ.« *'r PlmalM

;'i, co!«i aiiliZity.iLi Jc iccuivC'» de tcecnli^^iA cU auiv dc
1 Ijt.duj niA J< iniMa^-lí» "ffs U ttí.
DATADA ADERTIHAr «15 de d-7enibrn de 2ii i 4 r.^ fl5 OU hora*

M.iituev to!'('núík<''''^ }iu:Xii a' tkiMruoeair «k LkMi.ÇcV» t-m de
espeJienie.

MART t)N FFRVANírbV KimN

Wffcuo Miiukíjul

município OE planalto
C NP/ 7Ci.'t6U^5:6SW'f>} Ib

Pri.<a <,To ;<víae/<i <> dr As-^k. I.4V.Í - CfP: SS.7^0.tmU

r'rrih fl""" íi'r.c'tim.l/r
hiiu : ilU6f -f<i\ N6) iSS>Mr/M

Pí IS.U.rO • ÍMIT/UNA

?niMPiRO iP.rtMo Aiimvo ao conibato aomínistrattvo ob

MJUMrciMeNTC» nv c*oMHUST(vri, n* 2,x",;ni4. ««tai rfiF<»Aü
PlU:Sl.NC!.M. N' teMOU, riRMAPO tNTKl: O MUNICÍPIO Uli
PLANAI Tfl.TUNDO MUSIEIKAL CE PLANALTO F THPVO COMERCIO DE
ClIMMUSTÍVHa t TUA,

iMI •• qu-tiifír .1 NftTNKlPIO DL PLANALTÜTUNDO MUNltlPAL OC SAÚDr
DZ PL.\NALfO. mkW -1,. .vv«i»~>.iiUiJ.. r»bi -««• Pi^ku » b« MARLON
rtRNANDO KU1IN c (..-.I. r i.i I imhIi» Muiif.i|vl «K- SjxJc Jc- IIjimICii Sr.
CDCMIU PCKICO e TRLAO COMÉRCIO UL CONÍHUbTÍVCiS LTUA.. ncdo .\k>
;«l*tv9v^iUiJ > Akliiucwiir.iJ\< /0£L lOLADOK. vtii cvmiuUi

Tl','2Ci'l firnuiLi irlrr d- p4«ii> pm <k- ft* «k* ixnitrbru di-?;1N, rf«*«9t-^utnU>

CLÁUSULA rniMblitA: Em ̂ '.nlde rio i
^•r'.uU * .Ui.»iil.> pi<i..P4t.. ij». .diMia

'•»l P*,*£Ío P»»'

>$iAAhrsIS^IJ TWb*^' VJWI Ml-UMn>»4«BM<IA4LM*

' pi«'v'«i dki <umlHU<iveL Iica
i|r.*bi *(r ^•Ns>«,-inM-«ms Jp

mx/aiH. |v>*ímLi .•> p,*tii»

1 Ig^ l ObifaV •.' Ç*l
V PAÍOL^N.N CÒMLI.M * [ _JpOÍ" ' '

lUT/Ü.

Aju; AiiRiyV

CLAUAUU ftTAWSOA-. Tic.i .ril. -mij 4 ÍTAbi>.>i

I  "e11 <«• I ni • 1 * CUir^il> Ptbjh-í•

n AuSUi A QUARTA; ri'-Trw*iKV«*m ifijlliTTri
MhftpjIa J2« IVI '«Hirr.iCl11xt^iTaL e n2i• jltifj.Li* ;
L.r.;-4 i',tÍ!il4\L-«ii>qaL>pL*lav|>.a:c« ha
«lAi;L:is<ulterifcv rui4

Tett.tm «dti Vd%>e}. «1

pavsomlii
•qitai* rf-i-okvsSfoN)
.V sU*ni4l« <ÍaitmL>T

T«vtTinunlu«i

m
CCPAWKXa CWRA . - püixn ijxnumrtvo

KMPYDA A I Tl f>l<r;.VMrA MUfilC IPAÍ. V

Akera a redjçin do nqpor dn irt J1 da Lei
Or^inlra do Mufüflplnde CapoiunuL

A Meu tta CdmflR. MLiueiprl de rfqidarmx Cn^c> da HdnuiA iDt lenrcH i4o 4 7*. dn
•111 72 de Ld Dl g^iiu do Moaíupirp de CirencúUL iJ& de abri) -ie i WO, rnvnoliia A
'•ryjBite Eneiráj

.Ari. I' 7k< «ilsadi i foJeç&vdo mpol Jii <•; 21 «U l-ci CefanciiLi lein o
lelaçÀ.i il-"** pela Emend* à Lei O^nle» o* 0% de. 15 dc ahni de qus (laaAi *
vi^wa; rme 4«e^-n{e reda</ii

Aft. 31 C rtandrlii «rievi li«e<uir/t spA do dtiNeoiM

«Jiubd* u tco^ocsa;!^ tM oumbe^ púti i> CBcamo
^«i{u D nâin ifftftiaiuni c a cUscIp parA renoNaiíA^ ria
Níua tc4lúv*^'a «4n^umaincfU\ oj üírura Susâo
•XcTiiiebe da Sc^mda Seuto l.eqel^.inii. eo«iCul<riMid>-4c
erapei&tedp!» rs eZ&ioa a p*nir d< T de |V4Uo de ano
lUjticqecBie

Pairàf rafe A»kr

.Ali 7* U»r:i Emueia L l.ei Orgânica do MtHur^fO i
puh]K>5i»>

k VfR vigrA fU dva de |

bli};p dt rlmsuMuaicii^deOfAnufu, 75denev<RRv<ide20l5

n>R Xv>à,KEIt SCIOiSlOCR

^Í^Váj^E^KJZULA
Vire prw»tfrjur

\ ̂>.-
vunHierrftt.ii.í:

,Vfl/NPCfPÍO Df PUNAirO
C.\'P/\- To.4t<r.U<M'0(iOl-IS

Pnicir 3ilu /rnicis^u th- .Itíií. ISSJ-LlI':.-(j.7S(V<WD

r •rttLiíf; plnr/ii//at' oi*i J*r
foru.-rOJp) - Friv N6/ 35>><4llül

PLAIvAL/O ' JHKAAíÁ

PKIMLIKU TüUMO .AÜITJVÜ AO CONTRATO AOMIMbTK.ATlVO Dt

lORNI.CIMENTO líT COMBUSTÍVEL, N- I-1V:UN. I"DIT»I. ERir.ÀO
PRESENCIAL N- fl»8/!0IJ, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
rLANALTIVEUNÜO MUNICIPAL OE IIANALTÜ f TREVO COMÍKfld Dt
CO.MBUSTl\-ElS LTOA.

Ar.Slinl.-v.-.ix-ili.li ilii nv. .l.-li,',Ciii,'ri-..lo,|.v),l.',l,.ii

mrl .• quxli"/r II município de riANALTlXfUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01' PI ANA1.TO, iii'.n' .«o ■,Tri»i.il,.,ji. |^'lll vxí Pti-í.-ti', S, M,Ml|,r>N
FERNANDO KUHN <• C«Uv ili Eu,,.!,-. Miii.pci,.,il .L- S.inV il.- Pi.u.„li,.
EOEMIR PÉRICOr TKEVU COMÍRCIO DE COMULSTjVbIS LTDA,, n~f ,Uii
rcph'M'ntari.'» por »«m Arinnm^ít.xliir Sf. JORL FOI.AnOB, n-Nubc-tn iui ni niini
.iturJii ajllui II Cnolratki Aclmiiiiiatfjhs^i Ji* rimv»ini(^t«i Je C^i)ii«'ii*>iim*1 ii'
l«iP/2üld, iiimíiíl;» çrire rt» pAilo inn riak dr 'rkmbo> s<« 2<'14. "<>• ^.-uvhuph

CLÁUSULA PRIMEIRA^ Em l lmid,' itii rc ,i|ii,lc ,1ii .■nyii iS. .,i.iil.i.-.llli I. II.M
iiiifiraJj «x cliiu»ii;a j^rijiiuir«i (rio KijcK'). Ji.» L«*>iilr«kte vic FrriKxiihcahi Jc
Cvn^u>Uvvl i>'i"3'2dlL lídriat IVi.-;ííVü ITc-sctWial n^üob/ÍOH. f."i">O iriu ,i |mMi«

'ei': ""■■■"■'''Oífe"kr"" ■ ' í^mttílaüír ^e,*VunjL heurbkal
1 ÍI,.|I U.XVMSIU 9.2H:>S4t LT 2.<i5S
: OU o Un*cl 2o2trf,>y 1 1 ZTvr 1.7 mVI i-

TOTAL 8vJ2y.ii5

CUUSULASIT.UNDA: Um .itkfuknjusul.» fk^nvin (J,i V.»W/ <.m , i.fmkvío
a^iJict/ihi Jx' liem curMtNnlcrui CU\\*uU 1'iiinuir uiu Mlih'hi), |i4>>>«irwki oxaLi tcdid
vpnir.kiaJn n,> iKiivrt.liu u» .l'il ívSJ.i* k«crtfiih\«s' v.XH^ida v uu» uni, r^o^^••»v•
«:uu]UCntA e qitrittri iv.u$ c \ intc e cenux«\sl.
CLAUSULA OUAXTA: Permanecem ijvifvr.«Ja« JvmjLs lUioubs e iiaiJiA,tv>
\-n[ ipu lad.i> 1V *1 mfau»v • ijjii w I, »• lUo iillvi »utav j^i ' olv «mu una^M».

C, »dlidArie ite qiic ^vU& (cirte» iri |\ii:tiiJkU>. íirina-^>
«•xre tf^rru ireiihr em ti ua> t ixt Je «j^ij l Ivor e Iot iru

MAIILON FTRNANQO KUHN
rrtfriiA MuiilcipA)

OLÜECIRCAMIO^
r l./KC n"b.lWS.>J.-/(*K

ILifZC.ARLCK 0ONI
Í .J./Ht , h 5b"'Aor<H/lK

Mlf\';aPfO DE PLANALTO
Cnt;.v- 7íxJi«.S2WOnoi-i(i

Prã(ii 5ifü /'ívutffjry ilc Asiit. lúíü - CtP.MVj.rjfi.yod
r->Hüí /; pia Uitílif? ri in i» i'«i nf.hr

Toar (04(fl 355S-j(](Ui - Tmr <dM
rLA.VALTO • PAIC\i\À

rR!MEJRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO OE COMBUSTÍVEL, N" 2377J0U, EOITAL PRfCAO
mmNa.M. N- MVSOU, TIRVIADO FNTRF o município DF.
PLANALTOTUNDO MUNICIPAL OB PUNAITO E TREVO COMERCIO DE
CUMÜUbTÍVLlSLTlU-

Afii^ vlrtkTcu^cr Jm> Jo mís J< urccmbro Jo.uin Jcdot>
mil e Aiii.rinue n MUNICÍPIO OC PUANALTO/FUNDO MUNICIPAL OK SAÚUL
OS PLANAI TO. "i<.U« Alti U-pri^aUittii |vla m o Sr. MARI ON
rCttNANDO KUKN i* Ckrim Jo hmjo Mimlnpal Jo .k lljn.iljn Si.
liDEMlK PtKICOeTKBVO COMÉRCIO DL CU.MBUSTlVEIS LTUA.. mMe >iM

P*»' XP NJmliu-^iraJur y. )OEL rOlADÜR. Ck>iil*\«ni «-m i\«iitfni
iirprdci A\\iur o Contrato AvLiujvbtraríxo Jv rpriiccLtiviiU» Jr Coj*ilni>iJ»vl n'
ZU/2UU. íumoiiUi xnliv av pAilc-tau data <k 14 xW nuvvnibii^tk MU. ihK<.'^uinUt
leinxK:

CLAUSUIA TOlMriRAr fm vi ri u rir rist rcajuMr ri o í"i«çi> .m roíNuHmvt rtM
.ilifi.ulu .» xl.lusüiu píürwlr.t ulo cHwto). Je CcuWfAio »lc rofnccIiTknw Jc
CtMnbu<rifv>l n^M/2riU. EUil.xI Prv^ai iTextutjl n' 15^^/21114. ptf«a«j'hli* «i p«trbi
ri(tiiiTd»ila parn ov.iRrf untidrl<i«xiiM(lAxfu
Itw i' • OMe» OlamHderiP tUnUftrielPrecourriLl Pr<NX»i«tiri1

:  |CASOUN.\COMU.M 10 COO LT

TOTAL .10,450.01^

CLAUSULA SLGUNUAr Fica alIer.uUi d CLm^uU Tervnr^ iJo Vakiil.eui «utiiUe J»*
jctdkotHi *0 riem n^nUnle o.i CUuvuU hinteir; (d.>tibru*), |*ds\aiv(ii ii x aK<« ivial
cnotr.iijxk* «m «ii'jwtJivi.1 RS Vt Jftl.W (Irmta mil c »\imlrc\'rolo> r»«o>«j

CLAUSUIA QUARTAa Pcmuwcem inal(efud.H Jomju daustda» e «i.ias.li^tV»
«abfuUJesnd t.imRJii><eii:lral. e nJo elterad^H p,* mre iONtrunienro

6. |xar5 tafuiJJc rio que^vUt piirlt^ fta |X)t'CD4ib', briiat-M'
vjiU' lOikruirtiiK* viu «lui» rionik* iiiuaí Icxt c LonTUi,

MARCON FCRNANIX) KUHN
rreíeiifl Municipal

lOEL lOLAUOR
Tiero Comfr^e rir Combu»tlvrí« Lida.

OLUECJ» LAMKy>
C.I,/RCn"Ari4S.3V?.?/PR

LUtZCAHLO^BONI
Ci./Psl" ri l..vrru;ri t



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

municipal de FAZENDA RIO GRANDE

r-agina ir t

Número do RPS iNúmero da nota
1  360

prefeitura municipal de fazenda rio grande Data da emissão da nota

22/12/2014 16:12:45

Data do fato gerador

22/12/2014 16:12:45

Código de verificação

VUZILAS9D

1  PRESTADOR DE SERVIÇOS |

Nome/Razão social:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 Inscrição municipal: 092990012413

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 11

Município: Fazenda Rio Grande UF:PR

E-mail: Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 Inscrição municipal:

^Wndereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000
Complemento:

Município: Planalto UF:PR

E-mail: Telefone:

Inscrição estadual:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.

! Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
1 entre 28 de outubro e 27 de novembro de 2014.

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= 100,00

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

1  À vista 5.000,00

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP

RS 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

RS 0,00

Valor bruto = R$ 5.000,00 Valor líquido = R$ 5.000,00

Códigos dos serviços:

j 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$) Deduções(R$) Base de cálculo(R$) Valor iSS(R$)

0,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Locai da prestação do serviço: Fazenda Rio Grande

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Situação desta NFS-e: Normal
i

jValor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - RS 890,00 - (17,80%) - Fonte: IBPT Verificar autenticidade

fi oni:,'O ;

í _ ./ O:
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PREFEITURA MUNiCíRAL DE FAZENDA RIO GRANDE

. PREFEITURA iViUNiCi PAL DE FAZENDA Ri O GRANDE

ÍNúnaro do RPS li^mero da nota
33 F

Dais Cia errrissãc da nota

04/11/2014 09:15:24

Daía do faio gerador

04/1'■/2014 09:13:24 i

Código de verificação
SBBJGDTGAi

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razãc socialiDESENVOLVER GESTÃO £ PLANEJAMENTO EiREL! ME
CPF/CNPJ; 17.770.952/0001-97 inscrição municipal: 092990012413

Endereço; R RiO SUFRATES Número: 6õ Bairro: "GUACU CEP: 83833-088
Complemento: S.AL.A 11

Município: Fazenda Rio Grande UF:PR
E-rnaii: Site:

inscrição estadual:
u

Ceiuiar;

TOiViADOP. DE SERVIÇOS
|Nome fantasia: MUNICIPiO DÊ PLANALTO
j Nome/Razão sociaí; ^ylUN!ClPiO D£ PLANALTO
ir-PF/CNPJ: 78.460.526/0001-16 Inscrição municipai: Inscrição estadual:

<^ereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000
Complemento:
Município: Pianaito UF.PR
E-mail: Telefone: Ceiuiar:

DiSCRIMÍNAÇ.ÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria técnica na éres. de
planejamento, e treinamentos administrativos sm gestão púbiica.
Conforme contrato 136/2013. Referente ac psriodc compreendido
entre 28 de setembro s 27 de outubro de 2014.

Valor unitário Qtd Vaio* do ser .'içQ Base cie cálculo (%) iSSi

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= "'00,oo!

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo

1  À vista

Vaior (RS) Parcela Vencimento Tipo

5.000,00

Valor (RS) rareeis Vencimsnío Tipo Valor (RS)

PIS/P ASE?

RS 0.00

COFiNS

RS 0.00

RETENÇÕES FEDER.AIS"
INSS

RS 0.00

íR

RS 0,00

CSLL

RS 0,00

Outras retenções

R$ 0,OC

J-
Vaior bruto = R$ 5.000,00 Valor líquido R$ 5.000,00

Códigos dos serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida ern outros itens desta iista; análise, exame, pesquisa, coieta, compilação e
fornecimento de dados e informações de quaicuer natureza, inclusive cadastro e sirniiarss.

Desc. condicionado(RS)

0,00

Desc. incondicionado(RS)

0,00

DeduçõesíRS)

0.00

Base cie c3Ículo{RS)

5.000,00

Vaior ISS(RS)

100,00

OUTRAS ÍNFORMAÇÕES"
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normai
Locai da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Situação desta NFS-e: Normal

Vaior aproximado dos tributas c»m base na Lei 12.741/2012 - RS 921,50 - (18,43%) - Fonte: iSPT
i Verificar autenticidade

êoucaçAo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS Número da nota

318

Data da emissão da nota

01/10/2014 09:23:17

Data do fóto gerador

01/10/2014 09:23:17

Código de verificação

FSYGLUMGF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razão sociai:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EiRELI ME

CPF/CNPJ:17.770.952/0001-97 inscrição municipal:092990012413

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Compiemento: SALA 11

Município: Fazenda Rio Grande UF:PR

E-maii: Site:

inscrição estadual:

Teiefone:

Ceiuiar:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICiPiO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNiCiPiO DE PLANALTO

C  )NPJ: 76.460.526/0001-16 Inscrição municipal: inscrição estadual:

Endereço; PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Compiemento:

Município: Planalto UF:PR

E-maii: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessora técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de AGOSTO e 27 de SETEMBRO de 2014.

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= 100,00

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

1  Â vista 5.000,00

Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$)

PIS/P ASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

Valor líquido = R$ 5.000,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquernatureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$}

0,00

Desc. incondiclonado(R$)

0,00

Deduções(R$)

0,00

Base de cálcuio(RS}

5.000.00

Valor iSS(R$)

100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 921.50 - (18.43%) - Fonte: IBPT
PROCESSO DE LICITAÇÃO

") Cuivittí u.'"

Verificar autenticidade

/  ) T Pmr.on "
(  ) Concorrência n." O . )
(^Pregão Pra.tfinrí^^LJ I
Ci^Contreto n"
( ) Aditivo n."
(  ) Inegibiliaade.

Chofe oiüvOíío.



fcsta nota Sscai não foi assinada digitalmente.

^PREFtiTÜRA. MUNICIPAL DE RA2ENDA RIO GRA.NDE

PREFEITURA MUMiCiPAL D£ FAZENDA RIO GRANDE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia; DESÊNiVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/R32ãc social; DESENVOLVER GESTÃO E PAMEJAMENTO EIRELl ME

CP-/CNPJ: 17.770.962/0C0-Í-87 Inscrição friünicipai:ü92990ü-i24lS

Endereço; R RiO EbFR.ATES Número; 65 Bsíto: ÍGüACU CEP; S3833-086

Comoiementc; SAÍA 1

Página 'h

Número do RPS jNúmerc da nota |
'  302;

Dsia da emissão da nota j

01.'09/2014 11:35:10;

Oats dci fato gerador 1

01/09/2014 -i1::3&:iO;

Código de verificação j

YWCP6XLYA1

Inscrição estadual:

Telefone;

Celular:

•  Município- Fazenda Rio Grande Uí-:PR

!  E-maii; Site;

• Nome raniesia; MUNICtPiO DE PbANAi.TO

Norna^Razão sccisi; MUNICÍPIO OE PLANALTO

/.v-.CNP..:: '.•'646G.52S/00Di--i6 inscriçãomunicípa'; Inscriçãoestaduai;

'•■"rder-eco. PC S.AO FRAMCiSCü DE ASSIS Núrrisro: 158:3 Ssirrc: CENTRO CEP: 35750-00C

: eleíone;

•  Pianaiío

Celular;

DiSCRIMlNACÂO DOS SERVIÇOS !
Vaior uniiáric Qtd Valor áo serviço Base de cálculo (%) iSS'

:"-^rsí;v5ç.5c de sen/lços ds assessona técnica na área de
j-ãnsjam^antc. e irelnarr!ar;i:cs adminisírativos em gestão pública,
.je-úfúrme conira-ics LIc.GOiS. Referente ao período compreendicíc-
•ertre 25 ce íuiíio e 27 ce agosto de 20i4.

5.000.CW00 1,0000 õ.OOO.OOOC 5.000.00x2,00= lOO.COi

Parceia Vendmentü tipo

-orrns de Pagamento

Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor <R$) Parcela Vencimento Tipo
5.000.00

Vaior (RS)

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS/PASEP

R$ O.OC

i  COFINS
I

_L RS 0,00 RS O,CD R$ Ü.OC

I  Outras retenções
i
i  R$ 0,00

Valor feruto » S.OGO.OíI Vaior Kquido = S.000,0'3

• ".c.gc.s cús serviços;
- Asflsssoris eu consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e

.■ieUmentc- de dados e informações as qualquer natureza, Inclusive cadastro e similares.

Dasü. oonditíonadoíRS) » Oesc. inccndicionadoiRS) ' Dsduções(RS)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Base de cálcu!o(RS)

5.000,00

Valor ISS(R$)

; "'sfurizâ 'c-3 operação- Tributação no municlpic
líitusção -íribuiárta do ISSQM: Normal
iLOcai 02 prestação do sei^/iço; Pianâtío

irsía MFS-e foi e-mltids corr; respaldo na Lei 2769/2G'> i.
[Situação desta NFS-e; Nür.mai

í .'2ici' aoroximaoc- dos-tributes corn oase na Lei 12.741/2012- R$ 921.50 - (i8,43%) - Fonte; IBPT
; Vsnficar auíenílcidad;

(.
PrensncL^i

n. = ,
I  / q c.
( l'■•''hyM-rÍBffs
k'>"::r<r



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

ç^PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Número do RPS

Página 1/1

Número da nota

285

Data da emissão da nota

11/08/2014 11:28:24

Data do fato gerador

11/08/2014 11:28:24

Código de verificação

X8J4VGFKX

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razão social:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELi ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 inscrição municipal:092990012413
Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 11

Município: Fazenda Rio Grande UF: PR

E-maii: Site:

inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 inscrição municipal:

Endereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Ço^'-' -nento:
Munraíp/o: Planalto UF:PR

Telefone:

inscnção estadual:

Celular:

DISCRIMINAÇAO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de junho e 27 de julho de 2014.

Valor unitário

5.000,0000

Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS i
!

1,0000 5.000,0000 5.000.00x2,00= 100,001

RETENÇÕES FEDERAIS

I  PiS/PASEP

I  R$ 0,00
COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

RS 0,00

Pgto. à vista Valor bruto = R$ 5.000,00 Valor líquido = R$ 5.000,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

0,00

Base de cá!culo(RS)

5.000,00

Valor iSS(R$)

100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nv^eza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Locai da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Situação desta NFS-e: Normal

h/aior aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 921,50 - (18,43%) - Fonte: IBPT Verificar autenticidade

O

d



Esta nota fiaaal nüafai assinada digitalmente.

'*»PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razão soclal:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 Inscrição municipal:092990012413

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 11

Município: Fazenda Rio Grande ÜF: PR

Página 1/1

Número do RPS Número da nota

267

Data da emissão da nota

30/06/2014 16:21:44

Data do fato gerador

30/06/2014 16:21:44

ICÓdigo de verificação

Inscrição estadual:

Telefone:

FBNX493TN

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 inseriinscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Complemento;

Município: Planalto UF:PR

E-maü: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%)

Prestação de serviços de assessorla técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de maio e 27 de junho de 2014.

5.000,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS
PIS/PASEP COFINS INSS

R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0.00

Pgto. á vista

Códigos dos serviços:

'17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor bruto = R$ 5.000,00

Outras retenções

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor líquido = R$ 5.000,00

Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$)

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do iSSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Situação desta NFS-e: Normal

Deduçõe5(RS)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Base de cálculo(RS)

5.000,00

alor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 921,50 - (18,43%) - Fonte: IBPT

Valor ISS(R$)

Verificar autenticidade

(  ./Co/'íy;?co,t: •
(
/ ) Concorrência n ̂ »

(yO Cantrcrío
C {-yitimn." —
(  )

Peita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE Data da emissão da nota

06/06/2014 15:15:24

Data do fato gerador

06/06/2014 15:15:24

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razão socialtDESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELi ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 Inscrição municipal:092990012413

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 11

I Código de verifícaçâo

inscrição estadual:

Telefone

HECJGSCGD

Município: Fazenda Rio Grande UF: PR

E-mail: Site:

TOMADOR DE SEkVICOS
Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

"ndereço' PC SAO FRANCISCO DF ASSIS Númern' 1«>fl3 Bairro- CENTRO CFP- 85750-000

Complemento:

Município: Planalto UF:PR

p-mail; Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%)e cálculo (%)

Prestação de serviços de assessoría técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre Pfí de abril e 27 de main de 2014

5.000.0000

PIS/PASEP

R$ 0,00

Pgto. á vista

COFINS

RS 0,00

Valor bruto « RS 5.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS IR

R$0,00 RS 0,00

Valor liquido - RS 5.000,00

5.000,0000

CSLL

R$ 0,00

iSS

5.000,00x2,00= 100,00

Outras retenções

R$0,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoría ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. incondicionado(R$) Deduções(RS) Base de cálculo(R$) Valor ISS(RS)

0,00 0,00 5.000,00 1  100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do iSSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 921,50 - (18,43%) • Fonte: IBPT
Verificar autenticidade

:9£ L/arAÇA(
(  j CormtG
f  ) T. Pnyçnn ̂
(  í Concorrência n.®
fVJ Pregão ^ t/ I
OQ Contrato n • v \ >
/ ) Aditiva n."
/ ) InegíMiande

Chofu rio urk.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE Data da emissão da nota

Data do fato gerador
03/05/2014 10:41:54

Código de verificação
01ROGTAD5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fentasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nome/Razao socíal:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIREU ME Inscriçflo estadual:
CPF/CNPJ:17.770.952/0001-97 Inscrição munkápal: 092990012413 Tetelbne;
Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Balira; IGUAÇU CEP: 83833-088
Complemento: SALA 11 Celular
Município: Fazenda Rio Grande UFiPR
E-mail;

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fentasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO
Nome/Razào sodal: MUNICÍPIO DE PLANALTO
CPF/ÇNPJ: 76.460.526/0001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Ent ço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000
Con^émento:
Município: Planalto UF:PR
E^l: Telefone: Celular

^ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo {%) ISS

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular

Celular.

Prestação do serviços de assessooa tócnica na área de 5.000,0000
plwiejamento, e treinamentos administrativos em gestio pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de março de 27 de abril de 2014.

RETENÇÕES FEDERAIS

5.000,0000

PIS/PASEP

R$0.00

Pgto. à vistâ

COFINS

R$0,00

Valor bruto « RS 5.000.00

R$0,00 R$0.00

Valer líquido ̂ R$ 4.900,00

R$0,00

6.000.00x2.00= 100,00

Outras retenções

R$0,00

Códigos dos serviços: , _ _

17 01 - Assessoria ou consultoria da qualquer natureza, nõo contida em outios itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compBaçSo e
fotTtedmento de dados e Infeimações de qualquer natureza, Inclusive cadastro e similares.

-tísc. condlctonado(R$) Desc. incondlclonBdo(R$)
^ 0.00 0;00

Natureza da operaçfio: TnTmtaçâofbra do muntcfplo
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço; Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

Deduçóes(R$}

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Base de cálcu{o(R$)

5.000,00

Valor iSS(R$)

100,00

/ator aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 921.50 - (18,43%) - Fonte; IBPT

PROCESSO DE licitação
( ) Convrte n.® —
( ) T. Preço n." —
/ ) Concorrôntía n." - gi Q

( ) Aditivo n.' ——
( ) Inegibilidade "■

( )Disp^Si
Data O:



í  t.

1 \a'
■ %
^  %

vW-í-

■  &

•aX \ • ■ ">\ \ , vX -
VX"A

V:N ^ i
4? \

w
%. %. V



, UKA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Nome fantasia: SERVlt^iã-
Noma/Razâo social:DESENVOLVER GEST^m
CPF/CNPJ:17.770.952/0001-97 Inscricâo ^ EIRELI ME
Endereço; R Rio EUFRATES rar, T ""'™'=''«I:092W0012413V  Numero: 65 Bairro- iniiA/-i. ....
complemento: SALA 11 oja33-088

Município: Fazenda Rio Grande
E-mail: UF: PR

—  Site:
-one fanfacia- Kiii iMirNiQi/> _ TOMADOR np CCD\/i^^»n—- '"vjotiUPiuuhPlanalto . —fc.

'\0rf\6lRa2ào social: MUNICÍPIO DE PLANALTO
CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 inscrição municipal: ln.rriran .c a ..
;dereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000
)mpiemento:

Município: Planalto

E-mail:

UF:PR

Telefone;

Inscrição estadual;

Tçlsfof»'**

Celular:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoría técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido

i!re 28 de fevereiro e 27 de marco de 2014.

Valor unitário

5.000,0000

Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

1,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções

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

á vista Valor bruto = R$ 5.000,00 Valor líquido = R$ 4.900,00

Codigos dos serviços:

'  01 - Assessoría ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

0,00

Base de cálculo(RS)

5.000,00

Valor ISS(R$)

100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
C ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - RS 921,50 - (18,43%) - Fonte: IBPT

B;
Verificar autenticidade

HWÜCesSO DE LICITAÇÃO
(  ) Convite n."
( ) T. Procon.o ~~
( ) Concorrência n.^
A'j PregãoPresancaL^, ,? f J"
^ Coritrato n.Q .
1  / Momvo n.

( ) Inegibiiitíade
( )DiSi
Data

Chefe do Doto



I 1 pRFPPiTi ioa Rio Grande

so.a,:OESENVO^ PI-CNPj:i7 77(| g52,pjj,_g^ ^'''^'^^■'AMENTO EIRELI ME
Endoroço R RIO EUFRates Número-« « ™"'E'P^t092990012413
Cor,otemonto:SALA11 CEP: 83833-088
^■P" c,p:o Fazenda Rio o,

UF:PR

'd"!,"!!'"
Encareço Pc SAO FRPr cisr.n nr= «no '"®"'fSP municipal:

Y^P-PIcmento '583 Bairro: CENTRO CEP: eSTSQ-ooó"^''®" ku.nicipio Pioinüito
UF:PR

Número do RpsPágina 1/1
Número da nota

153

03/01/2014 11:37:30
Data do fato gerador

03/01/2014 11:37:3o
Código de veiifiSiçi^'

nredektzd

Inscrição estadual:
Telefone:

Celular:

Celular:
Telefone:

BlSCRIMINACÃn riA.; F;rp\f|rF;
Valor unitário

Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%)
5.000.00001.0000

5.000.0000

área de
Conformo contrato "36 2013. R^ente

2^ de dezembro de'^20i°3° ®°'^P'"®®"dido
ISS

5000.00x2.00= 100.00

BiliNgÕES FEDERAí-R PISPASEP

RS 0.00
COFINS

R$ 0,00

Valor bruto = R$ 5.000,00

CSLL

R$ 0.00

Outras retenções

R$ 0.00
R$ 0,00R$ 0.00

Pgto á vista
Valor liquido = R$ 4.900,00

Códigos aos serviços

.«necZr^^ SsNe fslmt«-'8'=. "mpliaçâo a
V^Y' Cesc condicionaco(RS)

O 00

Desc. incondicionado{R$)Deduções(R$)Base de cálculo(RS)Valor ISS(RS)

100.00 5.000.00
OUTRAS informações Natureza da operação Tributação fora do município Sill i:;^ fnrt triKi r» r-\ s. i » . " Situação tributaria do ISSQN: Retenção

ocai aa prestação co serviço; Planalto

Verificar autenticidade

Esta NFS e foi emitioa com respaldo na Lei 2789/2011.
O ISS desta NFS-e o cevido fora deste município.
Situação desta \FS-o Retida

Vúlor ,cro«,.-,a<:o c=s :r,butos com base na Lei 12.741/2012 - RS 921.50 ■ (18.43%) - Fonte: IBPT

(-vC nCç..,7cJ:?:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Página 1/1

Número do RPS Número da nota

172

Data da emissão da nota

04/02/2014 09:45:25

Data do fato gerador

04/02/2014 09:45:25

Código de verificação

XAIPEG2RZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razão social;DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME Inscrição estadual:

CPF/CNPJ:17.770.952/0001-97 Inscrição munícipal:092990012413 Telefone:

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro; IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 11 Celular;

Município: Fazenda Rio Grande UF:PR

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

PF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 inscrição municipal: inscrição estadual:

Endereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Complemento:

Município: Planalto UF:PR

E-mall: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISSValor unitário e cálculo (%) ISS

Prestação de serviços de assessoria técnica na área de 5.000,0000
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de dezembro de 2013 e 27 de janeiro de 2014.

RETENÇÕES FEDERAIS

5.000,0000

PIS/PASEP COFINS INSS

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00

Pgto. à vista Valor bruto = R$ 5.000,00

IR

R$ 0,00

Valor líquido - R$ 4.900,00

5.000,00x2,00= 100,00

Outras retenções

R$ 0,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e Informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$) Desc. lncondíclonado(R$) Oeduções(R$} Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)

0,00 0,00 0,00 1 5.000,00 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 921,50 - (18,43%) - Fonte: IBPT

Verificar autenlicidade

í íí-wr.') '



^prefeitura municipal de fazenda
prefeitura municipal de fazenda rio grande

—  ̂ prestador de SERVIÇn.qNome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nome/Razâo social:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME
CPF/CNPJ.17.770.952/0001-97 Inscrição municipal:092990012413
Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-038
Complemenlo:SALA 11
Município: Fazenda Rio Grande __
E-maii- UF:PR

Página 1/1
Número do RPS Número da nota

1  134
Data da emissão da nota

29/11/2013 16:46:33
Data do fato gerador

29/11/2013 16:46:33
Código de verificação

DSYONANPR

inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

fantasia: MUNICÍPIO DF PI amüi Tr^ lOMADOR^p^ERVIÇOS
! Nome/Razào social; MUNICÍPIO DE PLANALTO
;CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 In.;rrir3-■ereço. PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número' 1583 Bairro- CENTRO Inscrição estadual:
implemento: CENTRO CEP: 85750-000
Município: Planalto
E-mall; UF:PR

Telefone:

~  —MMnííã^B^
,  Q„ Valor do serviço Base de cálculo (%)' -'Tofoime contrafn r-i_r nistrativos em gestão Dúbiira 5.000,0000 1 nnnn-informe contrato 136/2013 Reto

5
ren 1^1'™' T P"""»

28 de outubro e 27 do compreendido .000.0000

PfS/PASEP

RS 0.00

PgtO- à vista

COFINS

R$ 0.00

Valor bruto s R$ 5.000.00

51iEçõis?ÊDi^is;
INSS ^ "

R$ 0,00
RS 0.00

j Coaigos dos servIçosT^ L 4.900.oo ^

=r=rzs ,
Desc. condlcionado(R$) | Baser "" —i=í=sr—

RS 0.00

5.000,00x2,00= 100,00

Outras retenções
RS 0,00

r0,00^  0^0

eyiRMJ^FORMASÕE^Local da prestação do serviço: Planalto

Base de cálculo(R$)
5.000.00

Valor ISS(R$)

Venficar auteniicidade

OElíOrACÃO
■  n '' -. . „

.  ■■■ Ç. rái.u:;:? i*. V-
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Página 1/1
Número do RPS Número da nota

117
Data da emissão da nota

28/10/2013 16:43:19

Data do fato gerador

28/10/2013 16:43:19

Código de verificação

GZTSTZSYY

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nome/Razão socialiDESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI ME Inscrição estadual;
CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 Inscrição municipal;092990012413 Telefone-
Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 11 Celular
Município: Fazenda Rio Grande UF:PR

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razâo social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Ei^^eço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP; 85750-000
Complemento:

Município: Planalto UF'PR

Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%)

Prestação de serviços de assessoria técnica na área de 5.000,0000 1.0000 5.000.0000 5 000 00x2 OC
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública. . . ,uv
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de setembro e 27 de outubro de 2013.

~  RETENÇÕES FEDERAIS

e cálculo (%)

COFINS INSS IR

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 ISS

5.000,00x2,00= 100,00

PIS/PASEP

R$ 0.00

Pgto. á vista Valor bruto = R$ 5.000.00 Valor líquido = R$ 4.900,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

^^esc. condicionado(R$) Desc. incondiclonado(R$) Deduçõe5(R$) Base de cálculo(R$) Valor tSS(R$)

0,00 0,00 0,00 5.000.00 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN; Retenção
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida Verificar autenticidade

orOCESSG de licitação
(  ; Carr.'ite n
(  ) T n
(  i o " ̂
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^PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
prefeitura municipal de fazenda rio grande

Número do RPS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Página 1/1

Número da nota

102

Data da emissão da nota

30/09/201314:26:07

Data do fato gerador

30/09/2013 14:26:07

Código de verificação

EV5D09BYG

Nome fantasia: DESENVOLVER ASSESSORIA

Nome/Razão sedai:DESENVOLVER ASSESSORiA PESQUiSAS E PUBLiCiDADE EiRELi ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 inscrição municipai:092990012413

Endereço: R RiO EUFRATES Número: 65 Bairro: iGUACU CEP: 83833-088

Compiemento: SALA 02

Municipio: Fazenda Rio Grande (JF: PR

E-maii: Site:

inscrição estaduai:

Teiefone:

Celuiar:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome fantasia: MUNICiPiO DE PLANALTO

Nome/Razão sociai: MUNiCIPiO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 inscrição munidpal:

>^ereço: PC SAO FRANCiSCO DE ASSiS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Complemento:

Municipio: Planalto UF; pR

Teiefone:

Inscrição estadual:

Celular

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoría técnica na área de
planejamento, e treinamentos administrativos em gestão pública.
Conforme contrato 136/2013. Referente ao período compreendido
entre 28 de agosto e 27 de setembro de 2013.

Valor unitário Qld Valor do sen/iço Base de cálculo (%) iSS

5.000.0000 1,0000 5.000,0000 5.000.00x2,00= 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS
PiS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0.00

Pgto. à vista Valor bruto ̂  R$ 5.000,00 Valor liquido = R$ 4.900,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoría ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

W^Desc. condicionado(R$) Desc. incondicionado(R$) DeduçÕes(R$) Base de cáicuio{R$) Valor iSS(R$)

0.00 0.00 0.00 5.000,00 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação fora do municipio
Situação tributária do iSSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
O iSS desta NFS-e é devido fora deste municipio.
Situação desta NFS-e: Retida

PROCESSO DE LICITAÇÃO
{  ) Ccr.viie n."-'
( } T. Pnsço n "
O Concorrência n." _

Pregão Presen<vai
(^Contrato n."
{ } Aditivo n." _
( ) Inegibiiidade

3:

(' ) Oispensa ^
Data

yiefe do Dpro
vi"



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

1

Data da emissão da nota

29/08/2013 09:09:00

Data do fato gerador

29/08/2013 09:09:00

Código de verificação

GSXWJXFGP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESENVOLVER ASSESSORIA

Nome/Razâo sodal:DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE EIRELI ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 Inscrição municipal:092990012413

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairro: IGUAÇU CEP: 83833-088

Complemento: SALA 02

Município: Fazenda Rio Grande UF: PR

E-mail: Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001 -16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Complemento:

Município: Planalto UF:PR

E-maii: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA
AREA DE PLANEJAMENTO. E TREINAMENTOS
ADMINISTRATIVOS EM GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO
MÊS DE JUNHO/JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO
136/2013.

Valor unitário

5.000,0000

Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS

1,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP

RS 0,00

COFINS

RS 0,00

INSS

RS 0.00

IR

RS 0,00

CSLL

RS 0,00

Outras retenções

RS 0,00

Pgto. â vista Valor bruto = R$ 5.000,00 Valor líquido = R$ 4.900,00

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
'''^fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R$)

0,00

Desc. incondicionado(RS)

0,00

Deduções(R$)

0,00

Base de cálculo(R$)

5.000,00

Aliquota(%)

2,00

Valor ISS(R$)

100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Planalto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida
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Número do RPS Número da nota

68

Data da emissão da nota

29/07/2013 17:23:11

Data do fato gerador

29/07/2013 17:23:11

Código de verificação

PRSFFS9XX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESENVOLVER ASSESSORIA

Nome/Razão social:DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE EIRELI ME

CPF/CNPJ: 17.770.952/0001-97 Inscrição municipai:092990012413

Endereço: R RIO EUFRATES Número: 65 Bairroií IGUAÇU CEP: 83833-088
Complemento: SALA 02

Município: Fazenda Rio Grande UF: PR

E-ma!l: Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Nome/Razão social: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS Número: 1583 Bairro: CENTRO CEP: 85750-000

Complemento:

Município: Planalto UF:PR

E-mail: Telefone: Celular'

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA
Area de planejamento e treinamentos
ADMINISTRATIVOS EM GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO
MÊS DE JUNHO/JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO
136/2013.

Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de-cálculo (%) iSS

5.000,0000 1,0000 5.000,0000 5.000,00x2,00= 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP

R$ 0,00

COFINS

R$ 0,00

INSS

R$ 0,00

IR

R$ 0,00

CSLL

R$ 0,00

Outras retenções

R$ 0,00

Pgto. á vista Valor bruto = R$ 5.000,00 Valor líquido = R$ 4.900,00

Códigos dos serviços: ^

'17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisd; coleta, compilação e
forriecimento de dados e Informações de qualquer nptureza, inclusive cadastro e similares.

.Desc. condicionado(R$)

I-íi. 0,00

Desc. incondicionado(R$)

0,00

Deduções(R$)

0,00

Base de cálcuIo(R$)

^.o'do,oo

Aliquota(%)

2,00

Vaior ISS(R$)

100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Pianalto

Eç|^.NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2789/2011.
OJSS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

PROCESSO DE LICITAÇÃO
( ) Convite n.'
( ) T. Preço n."
( ) Concorrência n.®
iy) Pregèo f^resenm! ̂
(jô Contrato
/O Aaixivo a'
( ) Inagibíiiclade,

do Opto.
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município de planalto

CNPJN'' 76.460,526/0001-16

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

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

Planalto-Pr., 03 de junho de 2013

DE: Luiz Carlos Boni - Gabinete do Prefeito

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto, conforme abaixo

Item Nome do produto Quant Unid Preço

Unit

Preço

total

1 Prestação de serviços de assessoria técnica

na área de planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão pública deste
Município de Planalto.

2.400 H 26,00 62.400,00

TOTAL 62.400,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no

valor aproximado de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

Cordialmente,

)

LUIZ CARLOS BONI

Gabinere do Prefeito
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CNPJN" 76.460.52^001-16
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., 04 de junho de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de assessoria
técnica na área de planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica
deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

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

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

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

Cordialmente,

MARLÔN FERNANDO KUHN
ifcefeito Municipal.
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município de planalto

CNPJN° 76A60,526/0001'16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 05 de junho de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e
treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de Planalto,
expedido por Vossa Excelência na data de 04/06/2013, 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

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



município de planalto

CNP/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

PARECER:

DE: Assessoria Jurídica
PARA: Prefeito Municipal

Planalto-Pr., 05 de junho de 2013

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no oficio, de

03/06/2013, do Gabinete do Prefeito e pesquisa de preços feita pelo Departamento
de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil
e quatrocentos reais).

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

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional piogramática Destinaçao de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1,00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

forma PRESENCIAL, pelo critério de juf
Lei Federal n.° 10.520 de 17 de i

suas alterações, LC
2727f2007 de 26/06

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na
mto de MENOR^^ÇO, regido pela
e subsidiariamente aT!^eisn.° 8.666/93 e
mbro de 20Q6 e o Decreto Ntpnicipal n.°
ões legais,

rarecer.
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município de planalto

CNFIN"" 76,460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalix)-Pr., 06 de junho de 2013

w DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de Julgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de
empresa especializada visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área
de planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica deste
Município de Planalto, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste
Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de
dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n° 272712^07 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.

MARLÍÍ)N FERNANDO KUHN
Prefeito 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

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO JST /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 especializada visando a prestação de
serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto que será
regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 suas alterações, e
subsidiariamente ã Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

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

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos administrativos

LOTE:

Item Nome do produto Quant Unid Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Prestação de serviços de
assessoria técnica na área de

planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão
pública deste Município de

2.400 H 26,00 62.400,00
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município de planalto
CNP/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
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Planalto.

TOTAL 62.400,00

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

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

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 inidônea para contratar com a

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

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

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

5- DA 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 sessão do Pregão.

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

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

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

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

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

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo

I;
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93
e suas alterações;

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Atestado de capacidade técnica, emitido por órgãos da Administração

Pública, comprovem a execução de serviços conforme o objeto deste
edital.

j) Declaração de Idoneidade (anexo III);
k) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°

da Constituição Federal (anexo V);
1) Declaração de responsabilidade, indicando os responsáveis pela

execução dos serviços, designados à execução do objeto (conforme
Anexo VII), composto de:

• Um profissional com graduação em Engenharia, inscrito no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

• Um profissional com graduação em Arquitetura, inscrito no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

• Um profissional formado em Pedagogia, ou em Licenciatura
em Magistério;
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• Um profissional com graduação em Filosofia.
• Um profissional formado em Contabilidade, ou em Gestão

Financeira.

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

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

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
10.2- capacitar a equipe técnica e órgãos da administração
pública municipal para a gestão de projetos.
10.3- desenvolver planos de trabalho conforme os programas
governamentais, Estadual e Federal de interesse da
administração municipal nas áreas de educação, cultura,
esportes, saúde, agricultura, e demais áreas de interesse da
administração.
10,4. auxiliar na elaboração/execução/avaliação da LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias; PPA - Plano Plurianual, LOA - Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
10.5 - auxiliar e ministrar palestras que visem o Planejamento
Estratégico dentro da administração pública;
10.6- assessoria na organização de eventos, criação de materiais de
publicidade para a administração pública;
10.7 - elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica dos
projetos públicos.
10.8- assessorar o departamento de engenharia da prefeitura,
fornecendo informações e orientações quando do desenvolvimento
de projetos, nas áreas acima indicadas.
10.9- orientar a secretaria municipal de educação na elaboração
de programas e projetos tais como: Projetos Políticos Pedagógicos;
Supervisão Escolar; Melhoria da Aprendizagem dos educandos.
10.10- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
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objetivos da contratação;
10.11- Os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
10.12- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
10.13- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;
10.14- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
10.15- 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.

10.18- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/07/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 62.400,00
(sessenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme demonstrado no
Anexo I, do presente ato convocatório.

12- DAS PENALIDADES

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

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
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g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

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

PrefMto Municipal

10
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° ...V2013

PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2013

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

CONTRATADA: , devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° , com sede à

,  N° na Cidade de

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

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de
planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de
Planalto, conforme abaixo segue:

UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

2.400 Prestação de serviços de
assessoria técnica na área de

planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão pública
deste Município de Planalto.
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
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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 de Administração.

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

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/07/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato;

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) capacitar a equipe técnica e órgãos da administração pública

municipal para a gestão de projetos;
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c) desenvolver planos de trabalho conforme os programas
governamentais. Estadual e Federal de interesse da administração
municipal nas áreas de educação, cultura, esportes, saúde,
agricultura, e demais áreas de interesse da administração;

d) auxiliar na elaboração/execução/avaliação da LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias; PPA - Plano Plurianual, LOA - Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

e) auxiliar e ministrar palestras que visem o Planejamento Estratégico
dentro da administração pública;

f) assessoria na organização de eventos, criação de materiais de
publicidade para a administração pública;

g) elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica dos projetos
públicos;

h) assessorar o departamento de engenharia da prefeitura, fornecendo
informações e orientações quando do desenvolvimento de projetos,
nas áreas acima indicadas;

i) orientar a secretaria municipal de educação na elaboração de
programas e projetos tais como; Projetos Políticos Pedagógicos;
Supervisão Escolar; Melhoria da Aprendizagem dos educandos;

j) 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;

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

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

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

n) 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;

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

CLÁUSULA OITAVA
DA CESSÃO DO CONTRATO
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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 NONA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 07 de junho de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto.

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

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

40.209'OAB
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EDITAL DE UCITAÇÃO 035/2013

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
Sào 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 PRE^O,
para a contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto que será
regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 suas alterações, e
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e demais
legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão designada pela Portaria
n° 002/2013 de 03/01/2013, e nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

ABERTURA

A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada
no dia 21/06/2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr.

1- DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos administrativos

LOTE:

Item Nome do produto Quant Unid Preço

máximo

unitário

Preço

máximo

total

1 Prestação de serviços de
assessoria técnica na área de

planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão
pública deste Município de

2-400 H 26,00 62.400,00
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Planalto.

TOTAL 62.400,00

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

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

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 21/06/2013 às 09:00
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° 035/2013
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (nome da empresa)

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013
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
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V).
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3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI.

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

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

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

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

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

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES

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

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

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

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

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

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

8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio,
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes
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proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
relação ã 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 ãs penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido melhor preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas.

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante
classificada em primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste
Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
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 benefíciárío da mesma LC 123/2006, podem reformular
no ato a sua proposta de preço para outro de menor valor
caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.
8.21- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC
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123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas
ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

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

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

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dede
Serviço (FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente,
ou outra equivalente, na forma de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Atestado de capacidade técnica, emitido por órgãos da Administração

Pública, comprovem a execução de serviços conforme o objeto deste
edital.

j) Declaração de Idoneidade (anexo III);
k) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°

da Constituição Federal (anexo V);
1) Declaração de responsabilidade, indicando os responsáveis pela

execução dos serviços, designados à execução do objeto (conforme
Anexo VII), composto de:

• Um profissional com graduação em Engenharia, inscrito no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

• Um profissional com graduação em Arquitetura, inscrito no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

• Um profissional formado em Pedagogia, ou em Licenciatura
em Magistério;
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• Um profissional com graduação em Filosofia.
• Um profissional formado em Contabilidade, ou em Gestão

Financeira.

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

9.2- Os envelopes com documentos relativos a habüitação 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;
10.2- capacitar a equipe técnica e órgãos da administração
pública municipal para a gestão de projetos.
10.3- desenvolver planos de trabalho conforme os programas
governamentais, Estadual e Federal de interesse da
administração municipal nas áreas de educação, cultura,
esportes, saúde, agricultura, e demais áreas de interesse da
administração.
10.4. auxiliar na elaboração/execução/avaliação da LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias; PPA - Plano Plurianual, LOA - Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
10.5 ■ auxiliar e ministrar palestras que visem o Planejamento
Estratégico dentro da administração pública;
10.6- assessoria na organização de eventos, criação de materiais de
publicidade para a administração pública;
10.7 - elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica dos
projetos públicos.
10.8- assessorar o departamento de engenharia da prefeitura,
fornecendo informações e orientações quando do desenvolvimento
de projetos, nas áreas acima indicadas.
10.9- orientar a secretaria municipal de educação na elaboração

de programas e projetos tais como: Projetos Políticos Pedagógicos;
Supervisão Escolar; Melhoria da Aprendizagem dos educandos.
10.10- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os
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objetivos da contratação;
10.11- Os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de
quiquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais,
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
10.12- solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
10.13- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;
10.14- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
10.15- 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.

10.18- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital,
terá vigência até 31/07/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11- DO VALOR MÁXIMO
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 62.400,00
(sessenta e dois mil e quatrocentos 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 inidòneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo
o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à
execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou
instrumento equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10
(dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a
responsabilização do licitante por eventuais perdas e danos causados á
Prefeitura do Município de Planalto. .

/  8
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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
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 de Administração.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

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

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

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

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
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g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato;

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrario.

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

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

Planalto-Pr., 10 de junho de 2013

/>7
MARLON li^RNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N"" 035/2013

ANEXO II - 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° 035/2013, 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° 035/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 032/2013, 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'' 035/2013

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°

035/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N*" 035/2013

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° 035/2013, 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 XXXIÍI do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N"" 035/2013

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
035/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013

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 é:

NOME FORMAÇÃO N'' REGISTRO ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o{s) profissional(is) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:

CNPJ W

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N^ 035/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N°

035/2013, anexos I,II,III,rV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços

de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos

administrativos em gestão publica deste Município de Planalto.

W
Planalto-Pr. de de

NOME:

RG N°

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

PREGÃO PRESENCIAL N'^ ...../2013

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

CONTRATADA: devidamente

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

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

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA

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

especializada visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de
planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 2.400 H Prestação de serviços de
assessoria técnica na área de

planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão pública
deste Município de Planalto.
TOTAL

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



r , : V

■ j -- r * > ,

'■■■ - r -

;r. •

^ "i ^

.:Í7:.jr

'• ■ " rr.. 'jjjt.içvítAjOíric» vj.&.-í..1 11/1 1 «. •

- --;:y4.T - : -••■ ' ■■ ■■^ '
.-r-ri' -; - Ç.-4 f/f •'C '.''Vv.2 .

^  í'' ' '. ■' V' -

;  ■ ■ "x •

,  J -'

;i.' :

;V'V

i t

i:

;• ' ' { :' ■ i-l' ', •[■'

■:{i

: ■V3 • ■

i ;

■  ;i .'.

i.. • " i.■ ■■".■:•

<!• -

/• :L

Ü- -. 4.



LÍsÀlTf?

município de planalto
CNP/N" 76M0.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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 de Administração.

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

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
TAÇAO ORÇAMENTARIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

CLAUSULAlaUINTA

DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/07/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA

DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

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

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

do Contrato;

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) capacitar a equipe técnica e órgãos da administração pública

municipal para a gestão de projetos;

2
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c) desenvolver planos de trabalho conforme os programas
governamentais. Estadual e Federal de interesse da administração
municipal nas áreas de educação, cultura, esportes, saúde,
agricultura, e demais áreas de interesse da administração;

d) auxiliar na elaboração/execução/avaliação da LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias; PPA - Plano Plurianual, LOA - Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

e) auxiliar e ministrar palestras que visem o Planejamento Estratégico
dentro da administração pública;

f) assessoria na organização de eventos, criação de materiais de
publicidade para a administração pública;

g) elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica dos projetos
públicos;

h) assessorar o departamento de engenharia da prefeitura, fornecendo
informações e orientações quando do desenvolvimento de projetos,
nas áreas acima indicadas;

i) orientar a secretaria municipal de educação na elaboração de
programas e projetos tais como: Projetos Políticos Pedagógicos;
Supervisão Escolar; Melhoria da Aprendizagem dos educandos;

j) 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;

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

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

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

n) 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;

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

CLÁUSULA OITAVA

DA CESSÃO DO CONTRATO
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município de planalto

CNPJN'' 76M0,52^0001'16
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 - PAPANÁ

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

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS CASOS OMISSOS



município de planalto

CNP/JV' 76.460,52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Atos Oficiais Terça-feira, 11.6.2013-N« 5.070 JORNAL DE BELTRÃO 3C

Prefeitura Municipal de Planalto
«nSOOEDOTACto

•PREGÃO PRESENOAL" N* 035«I13
O município OE planalto. Isi saber aos inierassados que «m base na Lei

Federal de n* 10520 de 17 dejuhode 2002: Decrelo MurrapM de n'2727/2007 de
2S/06/2007 e suas alleracdes. subs>dianarnenle á Lei Federal n* 8 666/93. suas
dletatOes, LC 123/2006 de 14 as dezembro de 2006 e demas íegislaçies et^ioi'
veis, em sua sede silo a Praça Slo Franosoo de Assis, 1683. lará realizar ücitacão
na ModaTdada PREGAO PRcSENCIAL sob n' 0^2013, ccniorme descrilo abais:
OBJETO. Contrairão de empresa especializada visando a prestação de serviços

de assessora técnica na érea de planejamento e tr^amenlos admnetratrvos em
çesISo puúica desta Mumcipio da Plsnallo.

DATA DA ABERTURA: 2ldejurAode 2013-ás09:KI hora
Hácres inlormaçdes lunio ao Oep^amento de üalaiçies em horário de eipedi-

snte

MARLON FERNANDOXUHN
P/aleito Municipal

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
DECRETO N- 2.446 de 10 do junho de 2013

SÚMULA. Abre Credito Adidoral Suplamentar e dá outra providência
Luz Fernando Bandeira, Prelaílo do Munidpto da Msmeleiro. Eslado do Paraná,

no uso de sua atnbuiçòa legais, e considefando autorizaçáo conslante da Lei
Muniap^OAN'2007. Ari 8'de 26/11/2012, puMcada em 27/11/2012 e LDO N'
1.698, ArL 42. patá^afo Umca de 05/11/2012, puUicada em 09/1112012.

An. 1* - Fce aberto no Orçamento Geral do Munidpio de Uarmelero - Estado do
Paraná, pae o eiercido de 2013. um Crédito Adiòonal Suplamentar no vaJor de RS
60 000.00 [noventa mO reais), com iKursos provenieníes da anulaçáo parciM de
dotações orçamentárias para da atendimento nos seguintes érgâos e dotaçõa
orçameníanas
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An 2° - Para cobertura do Crédio Adidonzl Suplementar e ser aberto em decor
rência de autorizaçáo constante desta Leis, saráo uüázados recursos provenienta
da anMaçãp paraal do dolaçêa crçameniána no vskir da RS 90.000,00 (noventa
ml reais), cordorme inciso III pará^io 1*. srt 43 da Lei Federal n* 4 320 (te 17i03/
1964, ccniorme segue:

An. 3* - Este Deaelo entrara em vigor na data da sua putácaçáo.
Gabinete do Prefeito do Municipo tle Marmeleiro, aos dez diu do mês de junho

do sno ds dois mil e treze.
LUÍ2FERNANDO BANDEIRA
PREFEITO DE MARMELBRO

EXTRATO RARAPUBUCAÇAO
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERvIÇOS N«218«013

Vinculado a Dispensa de Ucilação N* 07(72013
CONTRATANTEUUN)ClPOOEllAFlliCiaRO
CONTRATADAASILOSAO VICENTE DE PAULADEIMBITUVA
CNPJn' 78.109.601/0001-06
OBJETO: Serviços de inismamenio da pessoa ktoea VALOR. Vaiormensal de R9

678,00 laiscenlos e eelenia e dio reau), loteízando RS 2.034.00 (dois ml e triila
equatroreás). PRAZO DE EXECUTO EVGBUCIA: alé21 demaiods2013DATADE
ASSINATURADOCONTRATO:21deagoetode2013.FORO: Comarca de Msrmdeirp.
EslaJo do Paraná.

Urmeleiro, 21 de maio de 2013.
Luiz Fernando Bandeira
PrefeHo de Marmeleiro

EXTRATOPARAPUBUCAÇtó
CONTRATO DE EMPREITADADE OBRAPOR

PREÇO GLOBAL N» 223«)13
Vinculado áTomada da Preçoe n' 006/2013

CONTRATANTEMUNIClPIO DEMARMELEIRO
CONTRATADACHARRUACONSTRUÇÔES LTDA
OBJETO, Refonna/AnipiacAo da Escni Rural Mmdpd Sou2a Nave& VALOR R$

153 Si0,57 {cenlQ e cinquenía e Iràs mil oriocenloa a dez reais o cmquenta a sete
cenInsB) P^O OE EI^CUÇAO E VIGÊNCIA' 120 (canto e vmle) dia a conlarde
asanatura do presente inslnimenlo, ou seja, ateada 30 de selanbro da 2013 DATA
DEASSINATURADO CONTRATO: 30 de mao de 2013 FORO. Comanta de Mermelel.
ro. Estado do Paraná

Manneieira, 30 de maio de 2013.
Luiz Fernando Bandeira
Prelado de Marmelaro

EXTRATO RARAPUBUCAÇAO
CONTRATO DE PRESTAÇAO DESERVIÇOS N* 224/2013

Vinadado ao Prsgáé Presenasl n' 077/2013
CONTRATANTEMUNCiPIO OEMAfaCLeRO
CONTRATADA STG TRANSPORTES LTDA
OBJETO: Coniralaçãc de empresa para reafzar Iranspcne ds tubos de concreto

amado. VALOR TOTAL R$ 60.000.00 (assenta nsl reas). PRAZO DE EXECUÇAo E
VlGÈW:iAalé31 de dezembro de 2013 DATADEASSINATURADOCONTRATO 31 de
mero de 2013 FORO l3omace de Marmelairo, Esledo do Paaná

Momeielro. 31 de maio de 2013.
Luiz Fernando Bendeiie
Prelado de Maineleiro

EXTRATO RARAPUBUCAÇAO
CONTRATO OE COMPRAE VENDA N' 225W13

Vinoulíclo ao Convite n" 023/2013

CONTRATANTEiMUNICiPlOOE MARMELEIRO
CONTRATADA: HYGiaCOMERCIO DE PROOLHOS OE UMPEZA LTDA
OBJETOrAquieiçiodeMalerlaldeHigieneeLimpeza. VA10R:R{ 14.886,60 (qua

torze mil oibcenlosa ollenta a aiareáse seaaaita cenlavos) PRAZO DE EXÉCUÇAo
EVIGÉNCIA: alé04de djnho de 2014.DATAOEASSINATUIUDO CONTRATO 04 de
junho de 2013.FORO: Comace de Mametero, Estalo do Psana

MsrmelóD, 04 de junho de 2013.
Luiz Fernando Bandeira

Prelado de Uermeieiro

EXTRATOPARAPUBUC/^
CONTRATOOEPRESTAÇAoDESERVIÇOS N'228«I13

Vinculado ao Ragn Preanòal n* 80/2013
CONTRATANTEMUNIClPIO DE MARMEIERO
CONTRATADA C MASSBSC«IAE PLANEJAMENTO LTDA
OBJETO: Assassoría pa/a elaboraçáo de prcjelos para obtenção de recursos

jiinlo ao Governo Fedael. VALOR: Vabr maneai de R$ 1.850,00 (um inl oilocenlase
cmquenlereás)e valor total de RS 22 200,00 (vinte edoís mie duzenla teasl.PRAZO
DE EXECUÇÃO E VK9ÉNCIA. aé 04 de jurdvs de 2014 DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO 04 dejunhods2013 FORO. Comercede Marmeleiro Estado doPaaié.

Marmelaro, 04 de junho de 2013.
Luiz Fernando Sandaira
Prefeilo de Mamteleiro

extratorarapublicacAo
CONTRATO DE COMPRA E VENOAfJ» 227/2013

Vinculado eo Pregão Presencial n' 079/2013
CONTRATANTE MUNCIPIODEMARMELEIRO
CONTRATADAMEUCOPOÊCOCOMÉRCIOELOCAÇOESLTDA-ME
OBJETO. Aqmsiçla de copos personalizados VALOR: RS 3.195.00 (Irês mi cento

a noventa e cinco reasj.^MZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA alé 05 ds junho de
2014 DATADEASSINATURA DO CONTRATO 06 dejunho de 2013 FORO: Comacede
Marmeiero. Eslado do Paané

Marmelaro, 05 de junho de 2013.
Luiz Fernando Bandeira
Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
DECtSAO ADMINISTRATIVA

AVISO DEANAUSEE JULGAMENTO DEIMPUGNAÇÂOAO EDITAL
Piorxsso ds Udlação n*.' 0%/2013.
Pregáo Prasermel n*. 027/M13
Cb)^. Aquiação ds Máquina a Equipamentos Conlorms Convênio 778861/2012

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimenia
Impu^ante Rodoparaná Implementos Rodoviários Ltda
O Pregoeiro e sua Eqispe de Apoio ema púbiico o raultado da snátee e lulga-

manto da imougnacáo ecánirusiraliva intarposta pela emprasa ROOOPARANA IMPLE
MENTOS ROLOVIARICIS LTDA, oom reteréme ao Pregão Pmsencial n*. 027/2013,
^rlo pere 11/06/2013. concluindo pelo INOEFERIUENTO á impugrtaçêo aprean-
lada.

Toda a demae mlarmaçãas refarenles a presente imjx^ação, bem como a in-
lagra do processo Cdlalório. enconlram-a a dieposiçáo dos Infarassados no Selot da
Licitsçêas da Prelsllura Municipal da Sallo do Lontra Parerá. na Rua Rio Grande do
sul, 975.

Determino ainda que se dê publicidade nos lermos de Lei
tnbmenva.
Salto do Lontra am 10 de junho de 2013.

SEDENIRRHODEh
Piegoeiro

AVISODEHOMOLOGAÇÃO DE
DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIALN-026/2013
&pirado o prazo leoinai, torna-a público a honciogação do procedmsnb lici-

latitno em epime s a aeiutScsção do obielo em la/or dos semiiles ptoponenlas:
Vartilo Costa Salrodomasticos, (;NPJ 05.687.370/0001-62, ilaiOS, com aaprcços-
ta no vNor da 14.900,00 (qualorza mil a novacantos reais): prcçnnenta Fuchler & Cia
Ltdá CNPJ 07.790.308A)Q01-27, ilans 07, 08. 09. 10. 15 a 16 com wa proposta no
valor de RS 44.177,00 (quarata a quatro mil, cento a setenta a sala reais): propo-
nanle Gilson Gilbeno Ua. CNPJ 04.2ã5.660Á001-74, Itens 02, 03, a 11, com sua
proposta no valor RS 10.745.C>0 (dez mil satacenlos e quarenia a cinco reais) e pro-
pOTonle GiacolAo 8 Cia Uda. CNPJ 77.404.713ÍI00M5. ilans 01,04,06, 12,13 a
14, com sua fcçiosla no valor da RS 22.890,00 (vnw a dois mi. oitscenlos a oitanis
a nova reais).

Sallo do Lontra. 10 da junho da 2013.
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LB N" 4C68. DE 07 DE JUNHO OE 2013
Aulonza o Poder Eieoitivo MuniopM a proceder a abertura de Crédto Adioonal

Suptemaniar ao Orçamenio Geral do Município do ezercicio Tmanoaiiode 2013, e dã
oulra providências.

ANTONIO CANTELMO NETO, Prtfeilo Municipal de Francisco Benrão, Eslado do
Paraná.

Faço saber qua a Câmara Municipal da Vereadoras aprovou a eu sanoiono a
aguinta lal:

Art. I* - Fica autorizado o Poder Ezacubva UifildpM a proceder á abeitute ds
Clédilo Adicional Suplemenlar ao Orçamenio Geral do Mursclpio, no azercicio da
2013, no vNor da RS 319.000.00 (trezanios a dazanova mil ress), na agumtes
dotais orçamanlérla:

0u107 - Saláflc Educação
07 - Secralana Munidpal da Educação a Cultiva
003 - Daparlamenio óe Administia^
12.361.1201 2 052 - Atividades Adminisiraliva da Educ^ão Básica
Conta Fonis Cédigo Tllulo Valor
2911 00107 3.3.90.47Obrig8ç6a Tributária e Conlributivu19.500.00

00303 - Saida/Rsceiía Vinculada (E.C.29AX) - 15H)
08 Secretaha Muniapd de Saúde
006 Fundo Municipal de Saúde
10 301.1001.2.060 - Gerenüamenla da Assistência Uádca a Odonlctò^
Conie Fonte Cédigo Titulo Velar
3430 00303 3 1.90.340ul7a Despesa de PessoM-Contrata Teiceirizadoe

299.500.00
ToleldaSuplemenlaçáo 319.000,00
Ait 2* • Para cobeiiura do CièdlD Adicional SupilenenUr a eai aberto de corVor-

mídade com o arbgo antenor, arãp utiizados a recursa oriunda do cancslamento
parcis! da aguintas dotaçdas orçamenlérla;
0Q107 - Sáário Educação
07 - Secrelara Muniapál da Educação a CuDura
00? - Departamento de Ensino
12.361.1^1.2.036 - Marutençáo do Ensino Fundamental - Séria In/dais
Conta Fonte Cúdigo Titulo Valor
2040 00107 3 3 9u 33Passagens a Despesa com Locomoção 19.500.00

00303 - Saúda/Recarta Vinculada (E C 29/00 - 1S«)
08 Secrelarla Municipal de Saúde
006 Fundo Munidpal da Saúda
10.301.1001.1.056 - Construção a Amplidão da Unidada da Saúde
Conta Fonte Cédigo Tllulo VNÍcr
3260 00303 4.4.90.6IAquislçèo de Imóveis 299.500,00
TolM doCancelaíiienío 319.000,00
ArL 3* ■ Tica adequeiOo a Lei n* 3656/09 de 02/12/2XS - Plano Plurianual (PPA).

e a Lal n* SOfâH? de 18A)BW12, La ds Diratnzes Oiçsmaniária (LDO) para o eia-
ddo de 2013. na ações ccnespondenles.

Ari. 4*. Esla Lei entrsá em vigor na data de sua publicação, revogadas a dispo-
siçõa em coniráho
G^ele do PreKoito Muréopal de Franosco BeIbàc-PR, am 07 da jurVo de 2013.

ANTONIOCANTaMONEiO
PREFEirOMUNICIFW.

SAUDIMENSOR
secretaromunicipaldaaíjhinistraçAo

EDITAL N* 074/2013
convccaçAo

ANTONIO CANTELMO NETO, Preleilo Munidpd ds Francisco Bellrêo. Eslado do
Paroiá. no uso da sua atròuiçõM legais

RESOLVE
Ari 1* ■ CONVOCAR a candidata abaixo relacionadas, aprovada no concurso

piAlico aberto através do Ed:tá n* 062/2010, para provimento ds carga do quadro
de pessoel do Município, para comparecerem ao Departamento de Recursa Huma
na da PraleiUra Mui9cipal de Franosco Beltrão, no perodo de 06 de Junho a 06 da
jidio a 2013, a ãm a habiliiaram-ea ás ratcactiva nsmeeçõa.
CARGO PSIC(5LOGO-NIVEL02
CLASSIFICAÇÃO N* NOMEOOCANOIDATO DOCUMENTODE MEDIA

INSC. IDENTIDADE FINAL
15* 1851 Tttiena Caniviar 91025507 55.00
16* 1 065 Paula GabneS Banedilo 97648947 55,00
Art 2* • O não comparedmenlo du candidaiu ora convocada no local e dale

eslabelacida no artigo 1* desle Edial, impScará na parda do cSreilo a ncmaaçõa
Gabevela do Prafodo Munidpal da Frandaco Bell^. em OS de Jtmho da 2013

ANTONIO CAítTELMONETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N" 340C013
ANTONIO CANTELMO NETO. Pialello Munidpel da Franosco Beltrão, Estada do

Paraná, no uso da suas atribuições legas, com base na disposiçõada Lal Muniopel
n' 2633/97. de 16.09.97

DECRETA
Ficanomeado ITACIR TONEU.O, RG 2.262.058 •SSPff'R, pare o Cergo amComis-

eão de Cheia da Divisão de Apcio aos Serviços Gerais - slnibolo 10C • a partir da 03
de jiaiho de 2013.

ãebinete ds Preleilo Municçal da Fmisa Balirão, am 10 da Junho de 2013
ANTONIOCANTELMO NETO
PREFBTOMUMCIPAL

SALOMENSOR
SECRETARIO MUNICIPALDAADMINtSTRACAO

DECRETO N* 3390)13
ANTONIO CANTELMO NETO, Preleilo MuniapN de Francisco Bslbão, Estado do

Paraná no uso m sua atnbuiçèes legais
DECRETA

An. 1' - Fica nomeada a Comissão de AvNiação^a Máquina a EquIpameiHa
abala do Lailáo n' 001/2013, assim consbtulda

NCAE ENTIDADE RG
LEOOKlRDtASALBUQUERQUE fWB 5625.S64-8/PR
NàsONVENZO PãfB 6.290.6754/PH
CLOVISSALVAni DER 1.395.132-2IPR
AUvIlRBEGNtNIHENIN ABM TRATORPEÇASLTOA 112.707-4/PR
oovIuooaPuBa vco trator peças ltda i02.02e.aff'R
An 2* - Esla Decreto entrará em voa na data de sua publicação
G^ela do Prefeito Municipal de Ftancisa Beltrão, em 10 de {unho de 2013.

ANTONIO CANiaUGNETO
PREFEITOMUNICIFAL

SALOMENSOR
SE(3?ETAR10MUNICIF¥U.0AADM!NISTRAÇA0

TEfOM 0« HOSOLOMCAO

pwaAo tr «orzeis

OBJETO áquipcao de 1 300 ima e tezemes) oeUM Me» p>a mimuWiçio d»
BíoerameirvArSososaene e eco (o*ix»i»M) eemeUMOS nere •■natn*» ««W

Cm BiiMTiienre a depõem eo eit 10e. peiagia/u 1 da Lei eaaa. do 21 de >ena a
len. Bmeeo puMeo o mídado de Soiiaçaa em epigmlo, apiesonlande o(al
vonredorjee) oela cviiéiio menor preço por sem:

i OI yen e oaTTc* e

Hflrnotaqe epioaeraliceoçeo.

nmeucolMifoM de paihe d^t:

ÜJsfrow CA>OEUJO
PREFEITO MU^OC«^AL

remo oe homolooaçAo

TOMADA oe PRSÇOe 24^3
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PLANÁlTO

Prefeitura

AVISO DE LICIIAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N" 036/2213

O município de planalto, taz saber aos írteressados que com base na Lei Federal
de n® 10 520 de 17 de julho de 2002, Decreto Mirlcipal de n® 2727/2007 de 26/06/2007
e suas alterações, subsldlaiiamer^e ã 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 Sâo Francisco de Assis. 1583. fará realizar ücllação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL sob n® 035/2013. conforme descrito abaixo.

OBJETO. Coniratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
assessorla técnica na área de planejamento e treinamerRos administrativos em gestão
publica deste Município de Planalto
DATADA ABERTURA 21 dejunho de 2013-às 09:00 horas.
Maiores Informaçõesjunto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

AVISO DE LICIIAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 036/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR., tez saber aos Interessados que com base na
'  Federa de n" 10 520 de 17 de juho de 2002: Decreto Municipa de n® 2727/2007

26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federa n® 8.666/93. suas
aterações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em
sua sede silo a Praça São Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n® 036/2013. cortforme descrito abaxo.
OBJETO: Aquisição de peças necessánas ao funcionamerto regular e permanente da
ftota de veicules, deste Munícipio de Planalto
DATADA/kBERTURA 21 dejinhode2013-às 14:00horas
Maiores informaçõesjunto ao Departamaito de Licitações em norário de expedierrie
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 021/2012, EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N* 005/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PUNALTO E n/ICEIVETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e treze o MUNICÍPIO DE

PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito. Sr. MARLON FERNANDO KUHN.
e MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. neste ato representada por
seu representante legal Sr. IVOANTONIO MULLER, resolvem em ciDfnum acordo adttar
o contrato administrativo n® 021/2012. Armado entre as partes em dala de 06 de março
de 2012. CUJO objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de materiais de
construção destinados à manutenção e conservação de bens imóveis, deste Municfpo
de Planalto, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada biiateraimente a Cláusula Nona (da vigência),
constante do contrato administrativo n® 021/2012. prorrogado o prazo de vigência do
ccntrâo. consoante a referida cláusula, por mais 120 (centoe vinte) dias
CLÁUSULA SEGUNDA. Permanecem Inâferadas as demais cláusulas e condições
«tripuladas no contrato onginal. e não aneradas por este Instrumerto

>ara validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias
Igual teor e forma

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

IVOAtJTON 10 MULLER

Micemetal Muiier industria e Comercio LTDA.

Testemunhas

OLDECIR CAMPOS

C.I./RG n® 6.046 397-7/PR

LUIZ CARLOS BONI

C.I./RGn®3.895.670-1/PR

PRANCHITA

Prefeítura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em aiençâo ao oficio n.® 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio
06/06/2013. analisando o teordos documentos acostados ao presente processo licitatóno
modalidade Pregão Presencial n.® 25/2013 e considerando a decisão da comissão
jilgadota. conclii^e que o processo tramitou e seguiu os ditames da leglslaç^
pertinente Portanto, HOMOLOGO o processo de licitação modalidade Pregã) Presencial
n.® 25/2013. que tem por objeto AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA
ATENDER AOS PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE PRANCHITA/PR, em favor da empresa relacionada na ata da sessão pública e no
aviso de resultado e adjudicação, ambos lavrados em 03 de junho de 2013 Por fim.
saliento que o valor total gasto com a presente licitação é de RS 17.400.00 (dezessete mil
e quatrocentos reais). Dê-se ciência a)s interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes Gabintíe do Prefeito do Município de Prancrtta. Estado do Paraná, em 07 de
junho de 2013.
MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em atenção ao oficio n® 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio
07/06/2013. analisando o teordcs documentos acostados ao presente processo iicitatõno
modalidade Pregão Presetxial n® 26/2013 e considerando a decisão da comissão
Julgadora, conciii-se que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação
pertinente. Portanto. HOMOLOGO o processo de licitação modalidade Pregão Presencial
n.® 26/2013. que tem porobjetoAQUISiÇÀO DE EQUIPAMENTOS. E UM VEÍCULO PARA
A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHITAfl^R. em favor das
empresas relaciorradas na ata da sessão pública e no aviso de resultado e adjudicação,
ambos lavradce em 04 de junho de 2013 Por rim. saiienlo que o valor total gasto com
a preserfie licitação é de RS 53.580.00 (cinqüenta e três mil. quinhentos e oitenta reais).
Dê-se ciência aos Interessados, observadas as prescrições legais pertinentes Gabinete
do Prefeito do Município de Praxhita. Estado do Paraná, em lOOe jurtfio de 2013.
MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal *

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em atenção ao oficio n.® 7 expedido pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio
10/06/2013. analisando o teor dos documentos acostados ao presente processo llcitatõrio
modalidade Pregão Presencial n.® 27/2013 e considerando a decisão da comissão
julgadora, conclii-se que o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação
pertinente. Portanto. HOMOLOGO o processo de licltacâo modalidade Pregão Presencial
n® 27/2013 que tem por obJetoAQUiSIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO
COfJFORME PROCESSO N® 25000211629201256 ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHiTA/PR.
em favordas empresas relacionadas na ata da sessão pública e no aviso de resultado e
adjudicação, ambos lavrados em 05 de junho de 2013 Por rim. saliento c^e o valor total
gasto com a presente licitação é de RS 35 199.65 (trinta e cinco mii. cento e noventa e
nove reats e sessenta e cinco centavos) Dê-se ciência aos interessados, observadas as
prescrições legais pertinentes Gabinete do Prefeito do Município de Pranchita. Estado do
Paraná em 11 de junho de 2013
MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVGCCMTRATUAL

TERMO ADITIVO N® 01/3D13.

CON TRATO ADMINISTRATIVO N.® 56/2013.

CONTRATADO; AMARJLDO BASEGGIO & CIA LTDA-ME - DISPROBEL.

CNPJ n®82 291.311/0001-11. ,
OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MATERIALPERMANETE E UM VEÍCULO
PARAAUNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR
ORIGEM Pregão Presencial n.® 16/2013.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrr^ar a vigência por mais 30 (trinta) dias.
VIGÊNCIA 30 (trinta) dias. ou seja. de 07,06.2013 até 07.07.2013
VALOR. Inalterado.

Os recursos para custearem esta despesa são decorrentes da seguinte dotaçíb
orçameniária

DOTAÇÕES

Ccila de «apaa NaLtrazadadapaa Datilnac4c raaaso

f9d1
4 4S3S200.00-Eauip*msMCt 4
MflKrial Parmanarta

OrtfOO - Irvntmanol ra R tda da Sarviça de
Saúda-PDBria2DS-GM. da 2007

Pranchita, 07 de junho de 2013.
MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal

Oüric orscial AttiraaD EMianiomcme sem CctUieHo
PtdiielCP-Sfasl A/V.ISOP-/»>s<BCÍeat> Mt(^leielel
ÓS SudDMless Paraná da garamU âsadanüòdMa data

dedumentc. eudaoia vituaiude Kavfa oofte.
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oddigo «o Udo no cJla. 1136490607

http://amsop.dioems.coni.br
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DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ; 17.770.952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013

EMPRESA: DESENVOLVER ASSESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME

CNPJN" 17.770.952/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL N" ISENTO

ENDEREÇO: Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro; Iguaçu

CIDADE: Fazenda Rio Grande ESTADO: Paraná

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013, anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente contratação de empresa especializada

visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e

treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de Planalto.

Planalto/PR, 21 de Junho de 2013.

Alyson A igiyto Padilha
CPF sob n° 020.634.939-44

Admiiiistrador

CNPJ -17.770.952/0001-97

DESENVOLVER ASSESS. PESQUISAS E
PUBLICIDADE - EIRELI - ME

Rua Rio Eufrates n® 65 - Sala 02

Bairro: Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE - PR

Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Iguaçu - CEP: 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442 - Email: 2013padilha@gmail.com
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DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ: 17.770.952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: Desenvolver Assessoria, Pesquisas e Publicidade - Eireli - Me

CNPJN° 17.770.952/0001-97

ENDEREÇO: Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu FONE: (41) 3599-0604

MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande EST. Paraná

O representante legal da empresa Desenvolver Assessoria, Pesquisas

e Publicidade - EIRELI - ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob

a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013, 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, 21 de Junho de 2013.

-Á \Ar(\
lyson Aiugiiito Padilha

CPF sob n°J020.634.939-44
Administrador

CNPJ-17.770.952/0001-97
DESENVOLVER ASSESS. PESQUISAS E

PUBLICIDADE - EIRELI ■ ME
Rua Rio Eufrates n° 65 - Sala 02
Bairro; Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE • PR

Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Iguaçu - CEP: 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442- Email: 2013padilha@gmail.com



DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ: 17.770.952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

PREGÃO PRESENCIAL N® 035/2013

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro Empresa

RAZÃO SOCIAL: Desenvolver Assessoria, Pesquisas e Publicidade - EIRELI - ME

CNPJN" 17.770.952/0001-97

ENDEREÇO Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu FONE: (41) 3599-0604

MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande EST. Paraná

O representante legal da empresa Desenvolver Assessoria, Pesquisas

e Publicidade - EIRELI - ME na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob

a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013, 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.

CNPJ -17.770.952/0001-97
DESENVOLVER ASSESS. PESQUISAS E

PUBLiCIDADE - EIRELI - ME
Rua Rio Eufrates n° 65 - Saía 02

Bairro: Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE - PR

Planalto/PR, 21 de Junho de 2013.

son Augu
PF sob n° 020

Administrkdor

tdj^adilha
634.939-44

Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Iguaçu - CEP; 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442 - Email: 2013padilha@gmail.com
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Município de Planalto

Pregão Presencia! 35/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Págire 1

CNPJ: 17,770.952/0001-97 Fornecedor: DESENVOLVER ASSESSORIA, PESQUISAS EPUBLODADEBRai ME

Bidereço : Rua RIO EUFRATES 65 SALA 02 - IGUAÇU ■ Fazenda Rio Grande/FR-CEP 83833-088

Inscrição Estadual: ISENTO Contador: EUDES BRAZ MORBRA

E>mall: desenvolver01@gmaiLcom

Telefone: 4135990604 Fax: 4135990604 Celular:4199090689

Telefone contador:4136272044

Representante: Alyson Augusto Padiiha CPF: 020.634.939-44 RG: 6.520.657-9

Bidereço representante: Rua das Águias 114 - Graiha Azul - Fazenda Rio Grande/PR- CB^83824-016

E-mall representante: desenvolver01@gmail.com

Banco: 168-CCFBRASÍL Agência: 4314-1 - ALYSON AUGUSTO PADILHA - FAZENDA Conta: 21103-6

Telefone representante:413599-0604

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n" 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

N''ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unld. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Prestação de serviços de assessoria técnica na área de planejamento.

e treinamentos administrativos em gestão pública deste Município de Planalto.

Validade da proposta; 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

2.400,00 H 26,00 25,50

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOTAL DA PROPOSTA:

61.200,00

61.200.00

61.200,00

DESENVOLVERA SORIA, PESQUISAS EFUBLICICADEBRELI ME

CNPJ: 17,770.952/0001-97

CNPJ -17.770.952/0001-97
DESENVOLVER ASSESS. PESQUISAS E

PUBLICIDADE - EIRELI - ME

Rua Rio Eufrates n" 65 - Sala 02
Bairro; Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE - PR

esProposta-Versão 11.21 14/C»201314 33 53



'-tUüitó'

Município de Planalto -2013

Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 35/2013

Página: 1

Objeto: Prestação de ser\<ços de assessoria técnica na áfea de planejamento

1^ 0001 Keni 0001 Prestaçâodeservi^dsassessoriatécnlcanaáreádBiiíBn^aménb,' /
FanecaJor 10056 DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS EPüBUC

Marca:

DADEEIREUME

Quantidade: 2:4CO.oq

Vencedor

Rodada

L^tce Inicial

1

Valor

25,50

25,00

OLVER ASSB^

ALYSO

.RIA P^UISAS E PUBLICIDADE
al^ME
[AUGUSTO PAOILHA

W

ErriliclOpor;OLDECiR CAMPOS,na\efsão: 51Q2d
21A)6/2m309-.13:53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANAUTO
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Praça são Francisco de Assis. 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

QCTcn nnA DT A V A T Tí\ DADAKT/t

ir*-»-* -w-i i -m T ̂-*'W i "W ^ Tf\ ^ ^ ̂

B-'B^B4^S4 I^I lAI l^-ÍBA^//EBiA
JL M. % ■ < X & M. M.'^.m-I ^ JLX. ̂ M-á X ̂

-a-^ t ra-i * >% •« lí\ ̂  /A

S8/%B /%* /B /BBBa/ /BB B '«
x&a.xm.« ̂  m.i xr v< aa vf a.«í^

A - r%l?Cl?T^TX7^/^T X7¥PTÍ A COT?CO/^T»T A T»¥?0/^TT¥0 A O
ix *" *_»■_' V XLíX X 11.'?^* í"_'

•wa "w T a-fc w a-^—ia-a-., i a^ a^ a-ía-a-.a^a" a- a «r
B-^SirCB BB BBBA8SB4 BI BB^B^ B B_ IVB

T¥r¥/~^TTi%yri7ivTnrr\c n a t> a ur a ott tt a a r\
B^A »% . t j IVB B-v I 'B B A 8 /-«. BX/-B BB^BBBBjB B /-& X v AX B #

- CTsrtiíião iNs^âtivs. gs íj£t?Ííos (ZínIj — V^gIígggg 2ts ío/09/20í35

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-F(i'l'S - Validade até U6/Ü7/2Ü13;

- Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 19/10/2013;
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- Certidão Negativa de Tributos Municipais — Validade até 15/07/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 22/10/2013;

- v-.ijiiLiaL*-' ijuwiai vict

- v^iNrj ua empresa;

- Anexo III - Declaração de Idoneidade;

_ Afií^xo V Declaração de Observância ao Disposto do Inciso 70CXTIT do

Artigo T da Constituição Federal.
I_

- Anexo Vil - Declaração de Responsabilidade.



Certidão Negativa de Debito Página 1 de l

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

E ÀS DE TERCEIROS

N° 000992013-14001952

Nome: DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E

PUBLICIDADE-EIRELI-M

CNPJ: 17.770.952/0001-97

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

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

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

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

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

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

Emitida em 20/03/2013.

Válida até 16/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp7COMS_BlN/SIW_Contexto... 20/03/2013
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CAIXA
CAIXA £CONÒMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:

17770952/0001-97, 17770952/0001-97

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQ E PUBLICIDADE EIREU
ME

Nome Fantasia;DESENVOLVER ASSESSORIA

Endereço: R RIO eufrates 65 sala 02 / iguacü / fazenda rio
GRANDE / PR / 83833-088

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.035, 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: 07/06/2013 a 06/07/2013

Certificação Número: 2013060710570607745330

Informação obtida em 07/06/2013, às 10:57:06.

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

htlps://\ww/.sifge.cai)Q.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapet.asp?VARPessoaMatriz=20312380&VARPessoa=20312380&VARUf=PR&VARInsc... 1/1



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: DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME

CNPJ: 17.770.952/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

endereços <http://wviw.receita.fazenda.gov.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 08:55:23 do dia 22/04/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2013.

Código de controle da certidão: 29F3.B709.C130.253D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

V



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

PARANÁ
Gr^.TPí.-n n-"' "s-ato

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N®10524872-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.770.952/0001-97

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade; Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 10/10/2013 - Fornecimento Gratuito

{gbi Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10524872-30

Emitida Eletronicamente via Internet

12/06/2013-16:35:28

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia GELEPAR

\

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ-l... 12/06/2013



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

gerência de arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
007919/2013

Ressalvado o dirsito dp a u
responsabilidade do contribuinte que vierem a ser ^ 'nscrever quaisquer dívidas de

28/1993) é certificado que não constam ^o Código Tributário
MPOSTOS, taxas, divida ativa ou CONTRIBUIÇÕES a

,u«ic= „

Nome

CNPJ/CPF

Endereço

Finalidade

Observação

Validade

desenvolver assessoria pesquisas e publicidade eireli me
.770.952/0001-97 Inscrição Municipal : *3092990012413

: Rua RIO EUFRATES, 65-IGUAÇU ^

Acompanhamento regularidade da Empresa

: CONFORME PEDIDO 145982,

15/07/2013

Certidão emitida eletronicamente pelo Sistema Tributos.
A veracidade da certidão pode ser solicitada através

do e mail iptu@f3zendariogrande.pr.gov.br
Fazenda Rio Grande(PR), 12 de Junho de 2013.

UIuÍaJ Kaíh^ffe c. szymanskr
Assistente Administrativo

Mstncuía 351221

V
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PODER jrjDICIÂRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.770.952/0001-97

Certidão n°: 29191838/2013

Expedição: 26/04/2013, às 11:40:31

Validade: 22/10/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI

- ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.770.952/0001-

97, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Duvidas e suc-istd-is: cnd'.íítst. ius .br



DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIREl|)òftíoíSr
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

ALYSON AUGUSTO PADILHA, brasileiro, casad
comunhão parcial de bens, nascido em 23/05/1977, empfes
no CPF/MF sob n°. 020.634.939-44, portador da cartair
RG n®. 6520657-9 SESP - PR residente e domiciliado
Águias n® 114 - Bairro: Gralha Azul - Fazenda Rio Gra
83.824-016 constitui uma EIRELI, mediante as seguintes c!áu§

Cláusula 1®: A empresa girará sob o nome empresarial de: DESENVOLVER ASSESSORIA
PESQUISAS E PUBLICIDADE-EIRELI e terá sede e domicílio a Rua Rio Eufrates n° 65 - Sala

02 - Bairro: Iguaçu - Fazenda Rio Grande CEP: 83833-088

Cláusula 2®: O capital social será de R$ 67.800,00 (Sessenta e Sete Mil e Oitocentos Reais)
divididos em 67.800,00 (Sessenta e Sete Mil e Oitocentos) quotas de valor nominal R$ 1,00
(Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário, da seguinte
forma:

SOCIO (%) QUOTAS VALOR

ALYSON AUGUSTO PADILHA 100 67.800 67.800,00

TOTAL 100 67.800 67.800,00

Cláusula 3®: O objeto social da EIRELI será: 70.20-4/00 Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; 73.20-3/00 Pesquisas de
mercado e de opinião púbüca; 71.12-0/00 Serviços de Engenharia; 73.11-4/00 Agências
de Publicidade; 82.30-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas e 74.90-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria ás atividades agrícolas e
pecuária, 6911-7/01 Consultoria em Direito e 6920-6/02 - Serviços de Assessoramento
Contábil, 85.50-3/02 Atividades de apoio á educação, exceto caixas escolares, 85.99-6/04
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 62.01-5/00 Desenvolvimento
de programas de computador sob encomenda , 46.18-4/03 Representantes Comerciais e
Agentes do Comércio de jornais,revistas e outras publicações,82.30-0/01 Serviços de
Organização de feiras,congressos,exposições e festas e 74.90-1/99 Outras atividades
profissionais , científicas e técnicas não especificadas anteriormente ,

Cláusula 4®: A Eíreli iniciará suas atividades a partir da data de Registro na Junta Comercial do
Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5®: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo
ainda pela integralização do capital social.

Cláusula 6®; A administração da Eireli caberá ao Titular ALYSON AUGUSTO PADILHA com
os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da
Eireli.

§ 1° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes,constituir procuradores em
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que
Poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por
prazo indeterminado.
§ 2° - Poderão ser designados administradores não titular, na forma pre
lei 10.406/2002.

TAeCLlCNATO OB NOTA.fi

reprodução fie( do
Av. Paraoà,
A presente foli

:sie Tabelionalo.documenlo ap!

Cláusula 7®: O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que nã
outra empresa dessa modalidade.

particjif^'

FAZENDA RIO

nhumí

NDE - PR

MARCELO RODRIGO MARTINS SILVEWO
Tabelião

O SELO DE AUTENTICIDADE
FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA





DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE

oINSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO o MRANÁ

Cláusula 8®: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembr

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 09®: A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula 10®: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11®: Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único
- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação
a seu titular.

Cláusula 12®: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de
exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

Cláusula 13®: Fica eleito o foro de Fazenda Rio Grande - PR para o exercido e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra data e assina o presente instrumento
particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. EIRELI, em 03
(três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Fazenda Rio Grande, 21 de fevereiro de 2013.
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Receita Federai

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BIRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

17.770.952/0001-97

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

25/02/2013

NOME EMPRESARIAL

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

DESENVOLVER ASSESSORIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONI^MICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.11-4-00 - Agências de publicidade
82.30-0-01 • Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

85.50-3-02 • Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
46.18-4-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO

R RIO EUFRATES

NUMERO

65

COMPLEMENTO

SALA: 02;

CEP

83.833-088

BAIRRO/DISTRITO

IGUAÇU
município

FAZENDA RIO GRANDE

UF

PR

situação cadastral

ATIVA

data da situação cadastral
25/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 12/06/2013 às 16:42:49 ídata e hora de Brasília).
Voltar

Páaina; 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil -12/06/2013

http;//www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 12/06/2013



Trefeítura MunícijyaC PR
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PREFEITURA MUNICiPM. DE

CAPANEMA
Nessa gente em primara lugcsi

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a

empresa DESENVOLVER, ASSESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE -

EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob número 17.770.952/0001/97, presta

serviços a este municipalidade nas áreas de Gestão de Projetos, Gestão

Educacional e Implantação do Ensino em Tempo Integral. Por ser

verdade, firmo o presente.

Capanema, 16 de maio de 2013.

Lindamir Maria de Lara Denardin

Prefeita Municipal de Capanema

Av. Pedro Viriato Parígot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:46-3552-1321 -Fax:46-3SS2-1122

CAPANEMA' PR

CONFEf^^ COM
ORIGINAL

WO f2.4«>.30WJR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa Desenvolver

Assessoría Pesquisas e Publicidade EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob. O n.

17.770.952/0001-97, presta serviços para este município em Assessoria nas áreas de

Planejamento e Gestão de Projetos com Habilitação em Atendimento para Gestão Educacional.

Cerro Azul, 16 de maio de 2013

CLAUDINEI BRAZ

Prefeito Municipal

CONFERE COM
O ORIGINAL

Rua Barão

Marisa Kru^er

ão do Serro Azul n. 63. Centro - Cerro Azul - Paraná. Fone: (41) 3662-I2:ffijSQj»ow;



MUNICÍPIOPRANCHITA

ATESTADO

w

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessário, que a Empresa

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISA E PUBLICIDADE EIRELI - ME.

inscrita no CNPJ n® 17.770.952/0001-97, presta serviço para este município na

área de Assessoria na área de Planejamento e Gestão em Projetos com

Habilitação em atendimento para Gestão Educacional.

Pranchíta, 13 de maio de 2013.

-TurcosM ichelon

Prefeito Municipal

COM

O ORIGINAL

DataSí-'^

Í^INATURA

Pranchla
L-ÜVCRWD MÜNinPAi

Fone/Fax: (46) 3540-1122 - E-mail: prefeitura@prefpranchita.com.br
Av. Simão Faquinello, 364. - Centro - CEP 85730-000 - PRANCHITA - P
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Av. Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado - PR

Fone (42) 3554-1222

nv

V

DECLARAÇÃO

Através desta declaramos a quem interessar possa que a Empresa Desenvolver

Assessoria Pesquisa e Publicidade - EIRELI presta serviços à Prefeitura Municipal

de Cruz Machado nas áreas de gestão dc projetos, gestão educacional e gestão tributária.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Cruz Machado. 10 de abril de 2013

Antônio Luiz Szaykowski
Prefeito Municipal

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maiifa Kru^er
030351/0^

RO 11490.306-^^
CPf 3l0.2it-69<y9à



DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ: 17.770.952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

PREGÃO PRESENCIAL N® 035/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: Desenvolver Assessoria, Pesquisas e Publicidade - Eireli - Me

CNPJN^ 17.770.952/0001-97

ENDEREÇO: Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu

F0NE:(41) 3599-0604

MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande EST.Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

Ucitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2013, instaurado pelo

Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com

o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 21 de Junho de 2013.

Alyson
CPF sob

Au^sto Padilha
1° 020.634.939-44

Actóiinistrador

CNPJ - 17.770.952/0001-97
DESENVOLVER ASSESS. PESQUtSAS E

PUBLICIDADE - EIRELI - ME
Rua Rio Eufrates n" 65 - Saía 02
Bairro; Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE - PR

Rua Rio Eufrates, 65 - Saía 02 - Iguaçu - CEP: 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442- Emall: 2013padllha@gmail.com



DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ: 17.770,952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

PREGÃO PRESENCIAL N® 035/2013

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

W

PROPONENTE: Desenvolver Assessoria, Pesquisas e Publicidade - Eireli - Me

CNPJN° 17.770.952/0001-97

ENDEREÇO Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu FONE: (41)3599-0604

MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande EST. Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013, por seu representante, declara, na forma e sob

as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação

pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de

1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto/PR, 21 de Junho de 2013.

Alyson Augus
CPF sob n° 020.

to Ç^diUia
1634.939-44

Administrador

CNPJ -17.770.952/0001-97
DESENVOLVER ASSESS. PESQUISAS E

PUBLICIDADE - EIRELI - ME

Rua Rio Eufrates n° 65 - Sala 02

Bairro: Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE - PR

Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Iguaçu - CEP: 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442 - Email: 2013padilha@gmall.com
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DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ: 17.770.952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL: Desenvolver Assessoria, Pesquisas e Publicidade - EIRELI - ME

CNPJN" 17.770.952/0001-97

ENDEREÇO Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu FONE: (41) 3599-0604

MUNICÍPIO: Fazenda Rio Grande EST. Paraná

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que os responsáveis

referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

NOME FORMAÇÃO N" REGISTRO ASSINATURA

JOSE LUIZ

CIESLAK
ENGENHEIRO

CIVIL
CONTRATO

FLAVIA GADOTTI

ARQUITETA CONTRATO

JÍcwa;o^ Ó-
DONAI MARIA DE

SOUZA FERREIRA

TÉCNICA EM

GESTÃO

FINANCEIRA

CONTRATO

RAFAELA LUANA

RIBEIRO PEDAGOGIA CONTRATO

ALYSON AUGUSTO

PADILHA FILOSOFIA
SÓCIO

ADMINISTRADOR

)

J ̂ ^L:>

Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 ■ Iguaçu - CEP: 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442 - Email: 2013padilha@gmall.com



DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
CNPJ: 17,770.952/0001-97

NIRE: 416.0004409-6

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m)
ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto/PR, 21 de Junho de 2013.

Alyson A
PF sob n°

ugiUsto Padilha
020.634.939-44

Administrador

CNPJ -17.770.952/0001-97
DESENVOLVER ASSESS. PESQUISAS E

PUBLICIDADE - ElRELl ■ ME

Rua Rio Eufrates n® 65 - Saia 02

Bairro: Iguaçu - CEP 83.833-088
FAZENDA RIO GRANDE • PR

Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Iguaçu - CEP: 83.833-088
Fazenda Rio Grande - Paraná

Fone: (41) 9946-9442 - Email: 2013padilha@gmail.com
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVER ASSESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELl - ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.770.952/0001-97, com sede na
Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu, na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado
do Paraná: doravante denominada apenas "CONTRATANTE"; e,

lOLANDA BARBOSA PINTO VARELA, brasileira, maior. Pedagoga, portadora da Carteira
de Identidade RG n. 1.590.964 e CPF n. 221.713.559-72, residente e domiciliada a Rua
Sete de Setembro. SN. na cidade de Marquinho, Estado do Paraná; doravante denominada
apenas "CONTRATADA".

Por este instrumento particular as partes têm entre si justo e acordado celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, que se regerá pela legislação aplicável e pelas cláusulas
e condições aqui estipuladas.

1. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará á CONTRATANTE os serviços de Consultoria e
Orientação Pedagógica em Educação Infantil, Ensino Fundamental nas Séries
iniciais, Direção Escolar e Políticas Publicas na área de Educação.

1.2. A CONTRATANTE poderá acompanhar todo o procedimento de execução dos
serviços.

2. DO PAGAMENTO

2.1. Pelos SERVIÇOS a CONTRATANTE pagará à CONTRADA por Serviço realizado e
por Preços a ser fixado de acordo com a Atividade e a Quantidade de horas a serem
dedicadas para realização dos serviços.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA em moeda corrente
do país mediante emissão de documento fiscal.

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas na lei, ou decorrentes
deste contrato, colaborar e fornecer as informações necessárias á prestação dos
SERVIÇOS objeto deste, além de efetuar o pagamento previsto na cláusula 2, na
forma da cláusula 3.

4.2. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em ou decorrentes
deste contrato:

4.2.1. Elaborar, às suas expensas, os projetos e executar os SERVIÇOS em
consonância com o cronograma e as condições estabelecidos peia
CONTRATANTE. ( CONFERE COM

O ORIGINAL
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4.2.2. Esclarecer prontamente quaisquer dúvidas quanto à especificação dos
SERVIÇOS objeto deste contrato.

4.2.3. Preservar a confidencialidade, mantendo em absoluto sigilo todas as
Informações estratégicas e operacionais que lhe forem confiadas pela
CONTRATANTE na prestação dos SERVIÇOS, não as divulgando, em
nenhuma forma e a nenhum pretexto, a terceiros que não pertençam ao seu
quadro funcional, sequer utilIzando-a em benefício de outros clientes, sob pena
de imediata rescisão deste e responsabilização por perdas e danos,
independentemente das medidas judiciais cabíveis.

4.2.4. Responder pela qualidade e adequação dos SERVIÇOS prestados, além da
perfeita adequação do maquinário objeto dos SERVIÇOS com as
especificações apresentadas.

4.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas destinadas à cobertura de
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive seguros,
referentes ao seu pessoal, não decorrendo de sua inadimplência qualquer
responsabilidade para a CONTRATANTE.

4.3. No caso da CONTRATADA descumprir suas obrigações, deverá pagar à
CONTRATANTE de 30 (trinta) por cento do montante estipulado na cláusula 2, além

de ressarcir eventuais danos, inclusive os decorrentes da mora, que tiver dado
causa,

5. DO PRAZO

5.1. É determinado o prazo deste contrato, que encerrará em 12 (doze) meses contados
da assinatura deste CONTRATO.

5.2. Este CONTRATO extinguir-se-á com a efetiva entrega do bem e prestação plena
dos SERVIÇOS ora estipulados, exaurindo-se as obrigações entre as partes.

6. RESCISÃO

6.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

6.1.1. O inadimplemento, pelas partes, de quaisquer cláusulas deste, não sanado
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação do inadimplemento.

6.1.2. A liquidação ou a dissolução, judicial ou extrajudicial de qualquer das partes.

6.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste ou que Importe em violação
das obrigações aqui assumidas.

6.1.4. Qualquer ato ou fato que inviabilize a prestação dos SERVIÇOS objeto deste
contrato.

6.1.5. As partes poderão rescindir o presente contrato independentemente de ação
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) Inobservância de qualquer disposição contida no presente con r^NFERE COM
O ORIGINAL
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b) Por paralisação dos serviços sem justa causa pela CONTRATADA com prévia
comunicação ao CONTRATANTE;

c) Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas do preço;
d) Se a qualidade dos serviços executados ou do pessoal empregado for julgada

insatisfatória pelo CONTRATANTE;
e) Nos demais casos previstos em lei.

6.2. A parte que descumprir os requisitos da rescisão deverá pagar à outra parte multa
rescisória ho valor de 10% (dez) do montante a ser pago pela CONTRATANTE à
CONTRATADA.

6.3. Rescindido este contrato, fica a CONTRATANTE obrigada a restituir à
CONTRATADA, em 48 (quarenta e oito) horas, todas as especificações técnicas,
projetos e demais informações e documentos produzidos com a finalidade de
prestar os SERVIÇOS.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente contrato não substitui e não visa constituir nenhum tipo de relação de
representação entre as partes envolvidas, bem como nenhuma nova empresa ou
sociedade, associação, agência, consórcio, responsabilidade solidária ou intenção
de Joint Ventures, aquisições, fusões, incorporações, ou qualquer outra forma de
organização societária, atuando ambas as partes de modo independente uma da
outra.

7.2. A CONTRATADA deverá observar que todas e quaisquer pessoas fisicas ou
jurídicas empenhadas em realizar as obrigações ora assumidas neste contrato, seja
através de subcontratação, terceirização ou outra forma semelhante, não são
representantes nem empregados da CONTRATANTE, não cabendo a esta
nenhuma responsabilidade em razão de atividades exercidas por tais pessoas.

7.3. Não se estabelece qualquer vinculo empregatício entre empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo que é a CONTRATADA a
empregadora do pessoal necessário à execução dos SERVIÇOS, cabendo-lhe as
obrigações respectivas e mantendo a CONTRATANTE livre de reclamações
trabalhistas, previdenciárias e/ou de quaisquer reivindicações de ordem social.

7.4. A eventual tolerância quanto a desrespeito à cláusula pactuada não se entenderá
como precedente, novação ou renúncia a direitos assegurados às partes por este
contrato ou pela lei.

8. DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, como o
único competente, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução e
interpretação do presente, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser; permitido à CONTRATANTE, a sua escolha, demandar a
CONTRATADA em seu domicílio.

CONFERE COM
O ORIGINAL
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato com 4 (quatro) páginas e
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Fazenda Rio Grande, 10 de Março de 2013.

DESENVpt\i^ASSBSSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
ALYSON AUGUSTO PADILHA

ÍIS/

WlOLANDA BARBOSA PINTO VARELA

Testemunha^^^^^ ^

C^r^s^íCKO

Tesfèn^riha

CONFERE CG •

O ORIGINAI

nata J-l lQà_Í-l3

M. / AS'SINATURA

Marisa Kru^er
CRC-PR0302aPO-7
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVER ASSESSORÍA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - WIE, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.770.952/0001-97, com sede na
Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu, na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado
do Paraná: doravante denominada apenas "CONTRATANTE"; e,

JOSE LUIZ CIESLAK, brasileiro, maior, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade
RG n. 4.315.317-0 e CPF n. 599.811.569-49, residente e domiciliado a Rua Arivaí Ribas

Kramer,182. Bairro Dos Estados na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná; doravante
denominada apenas "CONTRATADA".

Por este instrumento particular as partes têm entre si justo e acordado celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, que se regerá pela legislação aplicável e pelas cláusulas
e condições aqui estipuladas.

1. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE os serviços de Consultoria e
Orientação na área de Engenharia Civil para Programas Públicos, Edificações
Públicas, Planilhas Orçamentárias, Projetos Executivos, Estudos de Viabilidade, nos
seguintes itens: Mobilidade Urbana, Habitação Popular, Escolas e Unidades Básicas
de Saúde.

1.2. A CONTRATANTE poderá acompanhar todo o procedimento de execução dos
serviços.

2. DO PAGAMENTO

2.1. Pelos SERVIÇOS a CONTRATANTE pagará à CONTRADA por Serviço realizado e
por Preços a ser fixado de acordo com a Obra e a Quantidade de horas a serem
dedicadas para realização dos serviços.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA em moeda corrente
do pais mediante emissão de documento fiscal.

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1, São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas na lei, ou decorrentes
deste contrato, colaborar e fornecer as informações necessárias à prestação dos
SERVIÇOS objeto deste, além de efetuar o pagamento previsto na cláusula 2, na
forma da cláusula 3.

4.2. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em ou decorrentes
deste contrato:

4.2.1. Elaborar, às suas expensas, os projetos e executar os SERVIÇOS em
consonância com o cronograma e

CONTRATANTE. ^
crtíos pela
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4.2.2. Esclarecer prontamente quaisquer dúvidas quanto à especificação dos
SERVIÇOS objeto deste contrato.

4.2.3. Preservar a confidencialidade, mantendo em absoluto sigilo todas as
informações estratégicas e operacionais que lhe forem confiadas pela
CONTRATANTE na prestação dos SERVIÇOS, não as divulgando, em
nenhuma forma e a nenhum pretexto, a terceiros que não pertençam ao seu
quadro funcional, sequer utilizando-a em benefício de outros clientes, sob pena
de imediata rescisão deste e responsabilização por perdas e danos,
independentemente das medidas judiciais cabíveis.

4.2.4. Responder pela qualidade e adequação dos SERVIÇOS prestados, além da
perfeita adequação do maquinário objeto dos SERVIÇOS com as
especificações apresentadas.

4.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas destinadas à cobertura de
encargos trabalhistas, prevldenciários, fiscais e comerciais, inclusive seguros,
referentes ao seu pessoal, não decorrendo de sua inadimplência qualquer
responsabilidade para a CONTRATANTE.

4.3. No caso da CONTRATADA descumprir suas obrigações, deverá pagar à
CONTRATANTE de 30 (trinta) por cento do montante estipulado na cláusula 2, além
de ressarcir eventuais danos, inclusive os decorrentes da mora, que tiver dado
causa.

5. DO PRAZO

5.1. É determinado o prazo deste contrato, que encerrará em 12 (doze) meses contados
da assinatura deste CONTRATO.

5.2. Este CONTRATO extinguir-se-á com a efetiva entrega do bem e prestação plena
dos SERVIÇOS ora estipulados, exaurindo-se as obrigações entre as partes.

6. RESCISÃO

6.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

6.1.1. O inadimplemento, pelas partes, de quaisquer cláusulas deste, não sanado
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação do inadimplemento.

6.1.2. A liquidação ou a dissolução, judicial ou extrajudicial de qualquer das partes.

6.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste ou que importe em violação
das obrigações aqui assumidas.

6.1.4. Qualquer ato ou fato que inviabilize a prestação dos SFR^flÇOS nhjptn rfeste
contrato.

6.1.5. As partes poderão rescindir o presente contr^í>jnde
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: ^
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a) inobservância de qualquer disposição contida no presente contrato;
b) Por paralisação dos serviços sem justa causa pela CONTRATADA com prévia

comunicação ao CONTRATANTE;

c) Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas do preço;
d) Se a qualidade dos serviços executados ou do pessoal empregado for julgada

insatisfatória pelo CONTRATANTE;
e) Nos demais casos previstos em lei.

6.2. A parte que descumprir os requisitos da rescisão deverá pagar à outra parte multa
rescisória no valor de 10% (dez) do montante a ser pago pela CONTRATANTE à
CONTRATADA.

6.3. Rescindido este contrato, fica a CONTRATANTE obrigada a restituir à
CONTRATADA, em 48 (quarenta e oito) horas, todas as especificações técnicas,
projetos e demais informações e documentos produzidos com a finalidade de
prestar os SERVIÇOS.

V  7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente contrato não substitui e não visa constituir nenhum tipo de relação de
representação entre as partes envolvidas, bem como nenhuma nova empresa ou
sociedade, associação, agência, consórcio, responsabilidade solidária ou intenção
de Joint Ventures, aquisições, fusões, incorporações, ou qualquer outra forma de
organização societária, atuando ambas as partes de modo independente uma da
outra.

7.2. A CONTRATADA deverá observar que todas e quaisquer pessoas-físicas ou
jurídicas empenhadas em realizar as obrigações ora assumidas neste contrato, seja
através de subcontratação, terceirização ou outra forma semelhante, não são
representantes nem empregados da CONTRATANTE, não cabendo a esta
nenhuma responsabilidade em razão de atividades exercidas portais pessoas.

7.3. Não se estabelece qualquer vínculo empregatícío entre empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo que è a CONTRATADA a
empregadora do pessoal necessário à execução dos SERVIÇOS, cabendo-lhe as

W  obrigações respectivas e mantendo a CONTRATANTE livre de reclamações
trabalhistas, previdenciárias e/ou de quaisquer reivindicações de ordem social.

7.4. A eventual tolerância quanto a desrespeito à cláusula pactuada não se entenderá
como precedente, novação ou renúncia a direitos assegurados ás partes por este
contrato ou pela lei.

8. DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, como o
único competente, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução e
interpretação do presente, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser; permitido à CONTRATANTE, a sua es _
CONTRATADA em seu domicílio. o ORIGINAL
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato com 4 (quatro) páginas e
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Fazenda Rio Grande, 10 de Março de 2013.

y \A>-o

DESENji^OLVER ASSiESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME
ALVSON AUGUSTp PÂDILHA

w
JOSE LUIZCIESLAK

Testemunha

Testemunha i2=l-ioSG - 5.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVER ASSESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.770.952/0001-97, com sede na
Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro; Iguaçu, na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado
do Paraná; doravante denominada apenas "CONTRATANTE"; e,

DONAI MARIA DE SOUSA FERREIRA, brasileira, maior, Tecnóloga em Gestão Financeira,
portadora da Carteira de Identidade RG n. 1.271.056-3 e CPF n. 405.120.452-91, residente
e domiciliado a Rua Marechal Hermes, 572. Ap 35. Bairro: Centro Cívico na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná; doravante denominada apenas "CONTRATADA".

Por este instrumento particular as partes têm entre si justo e acordado celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, que se regerá pela legislação aplicável e pelas cláusulas
e condições aqui estipuladas.

1. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE os serviços de Consultoria e
Orientação para Elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei
Orçamentária Anual, PPA - Plano Plurianual, Plano Diretor e outros temas
Contábeis e Financeiro da Administração Pública.

1.2. A CONTRATANTE poderá acompanhar todo o procedimento de execução dos
serviços.

2. DO PAGAMENTO

w

2.1. Pelos SERVIÇOS a CONTRATANTE pagará à CONTRADA por Serviço realizado e
por Preços a ser fixado de acordo com a Atividade e a Quantidade de horas a serem
dedicadas para realização dos serviços.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA em moeda corrente
do país mediante emissão de documento fiscal.

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas na lei, ou decorrentes
deste contrato, colaborar e fornecer as informações necessárias à prestação dos
SERVIÇOS objeto deste, além de efetuar o pagamento previsto na cláusula 2, na
forma da cláusula 3.

4.2. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em ou decorrentes
deste contrato:

4.2.1. Elaborar, ás suas expensas, os projetos e exec^
consonância com o cronograma e as condiç
CONTRATANTE.
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V

4.2.2. Esclarecer prontamente quaisquer dúvidas quanto à especificação dos
SERVIÇOS objeto deste contrato.

4.2.3. Preservar a confidencialidade, mantendo em absoluto sigilo todas as
informações estratégicas e operacionais que lhe forem confiadas pela
CONTRATANTE na prestação dos SERVIÇOS, não as divulgando, em
nenhuma forma e a nenhum pretexto, a terceiros que não pertençam ao seu
quadro funcional, sequer utilizando-a em beneficio de outros clientes, sob pena
de imediata rescisão deste e responsabilização por perdas e danos,
independentemente das medidas judiciais cabiveis.

4.2.4. Responder pela qualidade e adequação dos SERVIÇOS prestados, além da
perfeita adequação do maquinário objeto dos SERVIÇOS com as
especificações apresentadas.

4.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas destinadas à cobertura de
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive seguros,
referentes ao seu pessoal, não decorrendo de sua inadimplência qualquer
responsabilidade para a CONTRATANTE.

4.3. No caso da CONTRATADA descumprir suas obrigações, deverá pagar á
CONTRATANTE de 30 (trinta) por cento do montante estipulado na cláusula 2, além
de ressarcir eventuais danos, inclusive os decorrentes da mora, que tiver dado
causa.

5. DO PRAZO

5.1. É determinado o prazo deste contrato, que encerrará em 12 (doze) meses contados
da assinatura deste CONTRATO.

5.2. Este CONTRATO extinguir-se-á com a efetiva entrega do bem e prestação plena
dos SERVIÇOS ora estipulados, exaurindo-se as obrigações entre as partes.

6. RESCISÃO

6.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

6.1.1. O inadimplemento, pelas partes, de quaisquer cláusulas deste, não sanado
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação do inadimplemento.

6.1.2. A liquidação ou a dissolução, judicial ou extrajudicial de qualquer das partes.

6.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste ou que importe em violação
das obrigações aqui assumidas.

6.1.4. Qualquer ato ou fato que inviabilize a prestação dos SERVIÇOS objeto deste
contrato.

6.1.5. As partes poderão rescindir o presente contrato indepppMjfç^eOíê^ãçfio
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: l q oRIGINAl ^

a) Inobservância de qualquer disposição contida i^yçresente Jontrato;
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b)

c)

d)

e)

Por paralisação dos serviços sem justa causa pela CONTRATADA com prévia
comunicação ao CONTRATANTE;
Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas do preço;

Se a qualidade dos serviços executados ou do pessoal empregado for julgada
insatisfatória pelo CONTRATANTE;
Nos demais casos previstos em lei.

6.2. A parte que descumprir os requisitos da rescisão deverá pagar à outra parte multa
rescisória no valor de 10% (dez) do montante a ser pago pela CONTRATANTE à
CONTRATADA.

6.3, Rescindido este contrato, fica a CONTRATANTE obrigada a restituir à
CONTRATADA, em 48 (quarenta e oito) horas, todas as especificações técnicas,
projetos e demais informações e documentos produzidos com a finalidade de
prestar os SERVIÇOS.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente contrato não substitui e não visa constituir nenhum tipo de relação de
representação entre as partes envolvidas, bem como nenhuma nova empresa ou
sociedade, associação, agência, consórcio, responsabilidade solidária ou intenção
de Joint Ventures, aquisições, fusões, incorporações, ou qualquer outra forma de
organização societária, atuando ambas as partes de modo independente uma da
outra.

7.2. A CONTRATADA deverá observar que todas e quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas empenhadas em realizar as obrigações ora assumidas neste contrato, seja
através de subcontratação, terceirização ou outra forma semelhante, não são
representantes nem empregados da CONTRATANTE, não cabendo a esta
nenhuma responsabilidade em razão de atividades exercidas portais pessoas.

7.3. Não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo que é a CONTRATADA a
empregadora do pessoal necessário à execução dos SERVIÇOS, cabendo-lhe as
obrigações respectivas e mantendo a CONTRATANTE livre de reclamações
trabalhistas, previdenciárias e/ou de quaisquer reivindicações de ordem social.

7.4. A eventual tolerância quanto a desrespeito à cláusula pactuada não se entenderá
como precedente, novação ou renúncia a direitos assegurados às partes por este
contrato ou pela lei.

8. DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

.1. Fica qleito o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, como o
único' competente, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução e
interpretação do presente, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser; permitido à CONTRATANTE, a sua escolha, demandar a
CONTRATADA em seu domicilio.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato com 4 (quatro) páginas e
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Fazenda Rio Grande, 10 de Março de 2013.

U

\|SESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - WIE
TO PADILHA

\.. Ílh\

DONAI MARIA DE SOUSA FERREIRA

Testemunha JJ

-— ^ 5. / C I
Testecnui^
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVER ASSESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.770.952/0001-97, com sede na
Rua Rio Eufrates, 65 - Saia 02 - Bairro; Iguaçu, na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado
do Paraná; doravante denominada apenas "CONTRATANTE"; e,

RAFAELA LUANA RIBEIRO, brasileira, maior. Pedagoga, portadora da Carteira de
Identidade RG n. 10.121.590-3 e CPF n. 068.167.769-41, residente e domiciliada a Rua
Peru, n° 1.104 - Bairro: Nações na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná;
doravante denominada apenas "CONTRATADA",

Por este instrumento particular as partes têm entre si justo e acordado celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, que se regerá pela legislação aplicável e pelas cláusulas
e condições aqui estipuladas.

1. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE os serviços de Consultoria e
Orientação Pedagógica em Educação Infantii, Ensino Fundamental nas Séries
iniciais, Direção Escolar e Políticas Publicas na área de Educação.

1.2. A CONTRATANTE poderá acompanhar todo o procedimento de execução dos
serviços.

2. DO PAGAMENTO

2.1. Pelos SERVIÇOS a CONTRATANTE pagará à CONTRADA por Serviço realizado e
por Preços a ser fixado de acordo com a Atividade e a Quantidade de horas a serem
dedicadas para realização dos serviços.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA em moeda corrente
do país mediante emissão de documento fiscal.

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas na lei, ou decorrentes
deste contrato, colaborar e fornecer as informações necessárias á prestação dos
SERVIÇOS objeto deste, além de efetuar o pagamento previsto na cláusula 2, na
forma da cláusula 3.

4.2. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em ou decorrentes
deste contrato:

4.2.1. Elaborar, às suas expensas, os projetos e
consonância com o cronograma e as con
CONTRATANTE.

S emèm
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4.2.2. Esclarecer prontamente quaisquer dúvidas quanto á especificação dos
SERVIÇOS objeto deste contrato.

4.2.3. Preservar a confidencialidade, mantendo em absoluto sigilo todas as
informações estratégicas e operacionais que lhe forem confiadas pela
CONTRATANTE na prestação dos SERVIÇOS, não as divulgando, em
nenhuma forma e a nenhum pretexto, a terceiros que não pertençam ao seu
quadro funcional, sequer utilizando-a em benefício de outros clientes, sob pena
de imediata rescisão deste e responsabilização por perdas e danos,
independentemente das medidas judiciais cabíveis.

4.2.4. Responder pela qualidade e adequação dos SERVIÇOS prestados, além da
perfeita adequação do maquináho objeto dos SERVIÇOS com as
especificações apresentadas.

4.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas destinadas à cobertura de
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive seguros,
referentes ao seu pessoal, não decorrendo de sua inadimplência qualquer
responsabilidade para a CONTRATANTE.

4.3. No caso da CONTRATADA descumprir suas obrigações, deverá pagar à
CONTRATANTE de 30 (trinta) por cento do montante estipulado na cláusula 2, além
de ressarcir eventuais danos, inclusive os decorrentes da mora, que tiver dado
causa.

5. DO PRAZO

5.1. É determinado o prazo deste contrato, que encerrará em 12 (doze) meses contados
da assinatura deste CONTRATO,

5.2. Este CONTRATO extinguir-se-á com a efetiva entrega do bem e prestação plena
dos SERVIÇOS ora estipulados, exaurindo-se as obrigações entre as partes.

6. RESCISÃO

6.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

6.1.1. O inadimplemento, pelas partes, de quaisquer cláusulas deste, não sanado
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação do inadimplemento.

6.1.2. A liquidação ou a dissolução, judicial ou extrajudicial de qualquer das partes.

6.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste ou que importe em violação
das obrigações aqui assumidas.

6.1.4. Qualquer ato ou fato que inviabilize a prestação dos SERVIÇOS objeto deste
contrato.

6.1.5. As partes poderão rescindir o presente contrato ind<
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) Inobservância de qualquer disposição contida no pr^^
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b) Por paralisação dos serviços sem justa causa peia CONTRATADA com prévia
comunicação ao CONTRATANTE;

c) Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas do preço;
d) Se a qualidade dos serviços executados ou do pessoal empregado for julgada

insatisfatória pelo CONTRATANTE;
e) Nos demais casos previstos em lei.

6.2. A parte que descumprir os requisitos da rescisão deverá pagar à outra parte multa
rescisória no valor de 10% (dez) do montante a ser pago pela CONTRATANTE à
CONTRATADA.

6.3. Rescindido este contrato, fica a CONTRATANTE obrigada a restituir à
CONTRATADA, em 48 (quarenta e oito) horas, todas as especificações técnicas,
projetos e demais informações e documentos produzidos com a finalidade de
prestar os SERVIÇOS.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente contrato não substitui e não visa constituir nenhum tipo de relação de
representação entre as partes envolvidas, bem como nenhuma nova empresa ou
sociedade, associação, agência, consórcio, responsabilidade solidária ou intenção
de Joint Ventures, aquisições, fusões, incorporações, ou qualquer outra forma de
organização societária, atuando ambas as partes de modo independente uma da
outra.

7.2. A CONTRATADA deverá observar que todas e quaisquer pessoas físicas ou
jurídicas empenhadas em realizar as obrigações ora assumidas neste contrato, seja
através de subcontratação, terceirização ou outra forma semelhante, não são
representantes nem empregados da CONTRATANTE, não cabendo a esta
nenhuma responsabilidade em razão de atividades exercidas portais pessoas.

7.3. Não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo que é a CONTRATADA a
empregadora do pessoal necessário à execução dos SERVIÇOS, cabendo-lhe as
obrigações respectivas e mantendo a CONTRATANTE livre de reclamações
trabalhistas, previdenciárias e/ou de quaisquer reivindicações de ordem social.

7.4. A eventual tolerância quanto a desrespeito à cláusula pactuada não se entenderá
como precedente, novação ou renúncia a direitos assegurados às partes por este
contrato ou pela lei,

8. DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

8.1. Fica ejeito o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, como o
único competente, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução e
interpretação do presente, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser; permitido à CONTRATANTE, a sua escolha, demandar a
CONTRATADA em seu domicílio.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato com 4 (quatro) páginas e
em 2 (duas) vias de Igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Fazenda Rio Grande, 02 de Junho de 2013

. /i hátn.
DEèENVOLVER AâÔ^SSORIA
ALYSON AUGUSTÒ PADILHA

^U-
;ORIA, PÉSQUISAS E PI

-X.
PUBLICIDADE - EIRELI - ME

iLALUANA RIBEIRO

[AÁÃka^\jL
Testemunha
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESENVOLVER ASSESSORIA, PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELI - ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.770.952/0001-97, com sede na
Rua Rio Eufrates, 65 - Sala 02 - Bairro: Iguaçu, na cidade de Fazenda Rio Grande, Estado
do Paraná; doravante denominada apenas "CONTRATANTE"; e,

FLAVIA GADOTTI, pessoa física, brasileira, maior, Arquiteta, portadora da Carteira de
Identidade RG n. 66.619.071-4 e GPF sob o n" 007.221.049-44, residente e domiciliada a
Rua Padre Anchieta, 1923 - Sala 812 - Bairro: Champagnat, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná; doravante denominada apenas "CONTRATADA".

Por este instrumento particular as partes têm entre si justo e acordado celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, que se regerá pela legislação aplicável e pelas cláusulas
e condições aqui estipuladas.

1. DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE os serviços de Consultoria e
Orientação dos aspectos arquitetônicos de programas públicos, especificamente
para a Construção e Implantação de Equipamentos: nas áreas de Educação, Saúde,
Política Urbana, Habitação e Saneamento.

1.2. A CONTRATANTE poderá acompanhar todo o procedimento de execução dos
serviços.

2. DO PAGAMENTO

2.1. Pelos SERVIÇOS a CONTRATANTE pagará á CONTRADA por Serviço realizado e
por Preços a ser fixado de acordo com a Obra e a Quantidade de horas a serem
dedicadas para realização dos serviços.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA em moeda corrente
do pais mediante emissão de documento fiscal.

4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas na lei, ou decorrentes
deste contrato, colaborar e fornecer as informações necessárias à prestação dos
SERVIÇOS objeto deste, além de efetuar o pagamento previsto na cláusula 2, na
forma çla cláusula 3.

4.2. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas em ou decorrentes
deste contrato:

4.2.1. Elaborar, às suas expensas, os projetos e executar os SERVIÇOS em
consonância com o cronograma e as ocjip^hoinr-iHnn
CONTRATANTE. ^ (CONFERE COM
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4.2.2. Esclarecer prontamente quaisquer dúvidas quanto à especificação dos
SERVIÇOS objeto deste contrato.

4.2.3. Preservar a confidencialidade, mantendo em absoluto sigilo todas as
informações estratégicas e operacionais que lhe forem confiadas pela
CONTRATANTE na prestação dos SERVIÇOS, não as divulgando, em
nenhuma forma e a nenhum pretexto, a terceiros que não pertençam ao seu
quadro funcional, sequer utilizando-a em benefício de outros clientes, sob pena
de imediata rescisão deste e responsabilização por perdas e danos,
independentemente das medidas judiciais cabiveis.

4.2.4. Responder pela qualidade e adequação dos SERVIÇOS prestados, além da
perfeita adequação do maquinário objeto dos SERVIÇOS com as
especificações apresentadas.

4.2.5. Responsabilizar-se por todas as despesas destinadas à cobertura de
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive seguros,

w  referentes ao seu pessoal, não decorrendo de sua inadimplência qualquer
responsabilidade para a CONTRATANTE.

4.3. No caso da CONTRATADA descumprir suas obrigações, deverá pagar á
CONTRATANTE de 30 (trinta) por cento do montante estipulado na cláusula 2, além
de ressarcir eventuais danos, inclusive os decorrentes da mora, que tiver dado
causa.

5. DO PRAZO

5.1. É detertTiinado o prazo deste contrato, que encerrará em 12 (doze) meses contados
da assinatura deste CONTRATO.

5.2. Este CONTRATO extinguir-se-á com a efetiva entrega do bem e prestação plena
dos SERVIÇOS ora estipulados, exaurindo-se as obrigações entre as partes.

6. RESCISÃO
w

6.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO;

6.1.1. O inadimplemento, pelas partes, de quaisquer cláusulas deste, não sanado
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação do inadimplemento.

6.T2. A liquidação ou a dissolução, judicial ou extrajudicial de qualquer das partes.

6.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução deste ou que importe em violação
das obrigações aqui assumidas.

6.1.4. Qualquer ato ou fato que inviabilize a prestação dos SERVIÇOS objeto deste
contrato.

6.1.5. As partes poderão rescindir o presente contrato indepe
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) Inobservância de qualquer disposição contida no presente c Dntratoi
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b) Por paralisação dos serviços sem justa causa pela CONTRATADA com prévia
comunicação ao CONTRATANTE:

c) Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas do preço;
d) Se a qualidade dos serviços executados ou do pessoal empregado for julgada

insatisfatória pelo CONTRATANTE;
e) Nos demais casos previstos em lei.

6.2. A parte que descumprir os requisitos da rescisão deverá pagar à outra parte multa
rescisória no valor de 10% (dez) do montante a ser pago pela CONTRATANTE á
CONTRATADA.

6.3. Rescindido este contrato, fica a CONTRATANTE obrigada a restituir à
CONTRATADA, em 48 (quarenta e oito) horas, todas as especificações técnicas,
projetos e demais informações e documentos produzidos com a finalidade de
prestar os SERVIÇOS.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente contrato não substitui e não visa constituir nenhum tipo de relação de
representação entre as partes envolvidas, bem como nenhuma nova empresa ou
sociedade, associação, agência, consórcio, responsabilidade solidária ou intenção
de Joint Ventures, aquisições, fusões, incorporações, ou qualquer outra forma de
organização societária, atuando ambas as partes de modo independente uma da
outra.

7.2. A CONTRATADA deverá observar que todas e quaisquer pessoas fisicas ou
jurídicas empenhadas em realizar as obrigações ora assumidas neste contrato, seja
através de subcontratação, terceirização ou outra forma semelhante, não são
representantes nem empregados da CONTRATANTE, não cabendo a esta
nenhuma responsabilidade em razão de atividades exercidas por tais pessoas.

7.3. Não se estabelece qualquer vínculo empregatício entre empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo que é a CONTRATADA a
empregadora do pessoal necessário à execução dos SERVIÇOS, cabendo-lhe as
obrigações respectivas e mantendo a CONTRATANTE livre de reclamações
trabalhistas, previdenciárias e/ou de quaisquer reivindicações de ordem social.

7.4. A eventual tolerância quanto a desrespeito à cláusula pactuada não se entenderá
como precedente, novação ou renúncia a direitos assegurados às partes por este
contrato ou pela lei.

8. DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, como o
único' competente, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução e
interpretação do presente, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser; permitido à CONTRATANTE, a sua escolha, demandar a
CONTRATADA em seu domicílio.

CONFERE COM

O ORIGINAL

Datà2L/i26-/-12-

V  Assinatura
Página 3 de 4

CPC-PR 030251/0-7
RQ 1Z40(l306-8/FR
CPF 310.216.890^8



E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato com 4 (quatro) páginas e
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

Fazenda Rio Grande, 02 de Junho de 2013

DESENV^^VER AáSÉiSSORIA, PESQUIS'AS E publicidade - EIRELI - ME
ALYSÕN AUGUSTjD PADILHA

ÒTTIFLAVIA GAD

C Ovf^C O

Test^í^unha 53^

Test^m^nha '%C\. A y(:,3-

CONFEf^^ COM
O original

DataÜ/i2à'i^'

ASSINATURA

MurUaKrw^
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município de fazenda rio grande

ESTADO DO PARANÁ

ALVARÁ DE LICENÇA
PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição no Cadastro Econômico do Município : 092990012413

NOME/RAZAO SOCIAL

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE EIRELI ME

ATIVIDADE

ATVDADES DE CÔNSUL EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCT CONSULT TECN ESPECIFICA, ATVD DE
CONSULT E AUÜIT CONTAB ETRIBUT, ATVD DE APOIO A EDUC, EXCT CAIXAS ESCOLARES, PESO DE
MERC E OPINIÃO PUBLICA, SERV DE ENGENHARIA, SERV DE ORG DE FEIRAS, CONG, EXPO E
FESTAS, SERV DE AGRO E DE CONSULT AS ATVD AGRICO E PECUÁRIAS, AG DE PUBLICIDADE,
TREINAM EM DESEV PROF E GERENCIAL, DESENV DE PROG DE COMP SOB ENCOMENDA E REPRES
COMERCIAL E AG DO COM DE JORNAIS, REV E OUTRAS PUBICACOES

ENDEREÇO

Logradouro: Rua RIO EUFRATES

Complemento: SALA 02

Bairro: IGUAÇU

Distrito:

Cidade: Fazenda Rio Grande

Número: 65

CEP: 83833-088

UF: PR

DOCUMENTOS

CNPJ:17770952000197Inscrição Estadual:

Observações

ALVARA CONCEDIDO PROVISORIAMENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 DEVENDO
APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CONFORME PROTOCOLO N" 5741/13

IMPORTANTE

O presente só é válido com a apresentação do comprovante de pagamento da taxa devidamente
quitada, conforme lei municipal vigente.

É obrigatório a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisaçãg/á è\ndereço, de rarno ou
qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na Lei 195/20qyarl i LeKComplementar 3/2006
arl. 9T 101, 155, 160, 162 e 185.

VAI.ÍDOATE 31/12/2013

Fazenda Rio Grande(PR),

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA

dfr Falat
'"■Tíífílstraçao

•ratnna.ae7t/2QíO

Av.P
A pffe
docum

FAZENDA

MARCELO RODRIGO MARTINS SILVÉRIO
Tabelião
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL

FAZENDA RIO GRANDE

OFICIO DISTRIBUIDOR

RUA INGLATERRA N®545 - NAÇÕES í

FORO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR - 83820008

TITULAR

MARCOS VINÍCIUS TROIANO

JURAMENTADOS

THAIS CHAVES MOURA

MARIO VICENTE TROIANO

Certidão Negativa

Para efeitos Civis

Certifico, a pedida de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória), FAMÍLIA (Família, Carta Precatória), EXE
CUTIVO FISCAL, CRIMINAL (Criminal, Carta Precatória), PROTESTO, Ações:
CONCORDATA PREVENTIVA, FALÊNCIA, RECUPERACAO JUDICIAL, FALÊNCIA
DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, AUTOFALÉNCIA sob minha guarda neste car
tório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE - EIRELl - ME

CNPJ 17.770.952/0001-97, no período compreendido desde 26/01/1999, data de

instalação deste cartório, até a presente data.

FORO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR, ' í Junho de 2013, 16:34:47

EVA TISTA

SEU)

FUNARPEN

DISTRIBUIwvfev., :vi!Vr
, EQZ3e877 !

!  í\'orr!

"" c;;l«ndo

! Ass:

Custas = R$ 23, 21



Município de Planalto -2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 35/2013

Página' 1

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Statua Preço Unitário Preço Total Sei

Fomecedor: 10066-7 0ESENVCH.VERASSESS0R1APESQUISASEPU8LK:idADE

Lote 001-Lote OOi

001 8642 Prestaçâodeseruçosdeasssssoriatécnican H

CNPJ: 17.77a952A)001-97 Tdelone:

2.400,00 Habilitado

StetuK HAUttado eaooo,oo

60.000.00

25,00 60.000,00 •

VALOR TOTAL: 60.000,00

V

ErritidopcxiOLDECin CAMPOS, na versão: SIQgd
21/06/201309:14:43



Data abertura: 21/06/2013

Produto

C Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Pregão 35/2013

(

Página; l

Data julgamento: 21/06/2013 Data homologação:

UN, Quantidade

CNPJ: 17.770.952/0001-97

Preço Marca

Lote O01-Lote 001

001 Prestação de seruços de assessoria

TOTAL GER/y. DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

2.400,00 as,00*

60.000,00

CNPJ: 17.770.952/0001-97 - DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE EIR6U ME
FRU - Frustrado DES-Oeserlo EMP-Errpate EME-EirpateME

EiTitidO por; OLDECIR CAMPOS, na «rsão: 5102 d
21/06/201309:14:33



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

PREGÃO PRESENCIAL N^ 035/2013

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 09:00, na
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,
reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e
equipe de apoio: MARISA KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN,
designados conforme Portaria n° 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a
realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013, DO
TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta para a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos administrativos em
gestão publica deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a
importância de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Abertos
os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: DESENVOLVER
ASSESSORIA PESQUISA E PUBLICIDADE EIRELLI. SR. ALYSON
AUGUSTO PADILHA. 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 lances verbais, 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

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISA E PUBLICIDADE EIRELLI

Lote Item Objeto Unid. Quant. Preço

unit.

Preço

totM

1 1 Prestação de serviços de
assessoria técnica na área de

planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão pública
deste Município de Planalto.

2.400 H 25,00 60.000,00

TOTAL 60.000,00

obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame

licitatório foi solicitado a empresa participante e considerada vencedora:
DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISA E PUBLICIDADE EIRELLI, em
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no



Edital para apresentar o envelope de rf 02 (dois) - contendo os documentos de
Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e
licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em consonância
com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por
conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do
Presente procedimento licitatório não foi apresentado neiahuma impugnação
ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte
do 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 DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISA
E PUBLICIDADE EIRELLI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°
17.770.952/0001-97, com sede social na Rua Rio Eufrates, n*^ 65, Bairro Iguaçu,
Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, pertinente a prestação
de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto, conforme
edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi
informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao
Senhor Prefeito Municipal para 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 representantes do licitante.

LUIZ CARLOS BONI

Preglpeiro
747.49P929-20

;a KRUGER

Membro

310.216.890-68

^ALOYSIO

)ERGEN

Membro

040.368.469-22

LYSOíBAUGUSK

PApiLHA
Desenvolver Assessoria

Pesquisa e Publicidade
Eirelli
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município de planalto

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

e-mai l: plana Ito @rline. com. br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de
serviços de assessoria técnica na área de planejamento e treinamentos
administrativos em gestão publica deste Município de Planalto, a classificação ficou

DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBLICIDADE EIRELI

Classificação ; Lote Item Objeto Valor do item

1 1 Prestação de serviços de assessoria
técnica na área de planejamento, e
treinamentos administrativos em gestão
pública deste Município de Planalto.

60.000,00

Planalto-Pr., 21 de junho de 2013

LUIZ CARliOS BONI

Pregpeiro
747.49Í029-20

KRUGER

'Membro

310.216.890-68

ffl>ALOYSIO
GOERGEN

Membro

040.368.469-22
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município de planalto
CNPfN" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 035/2013

O presente Processo de Licitação n° 035/2013, na modalidade de

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

especializada visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de

planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de

Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal n° 10.520 de 17 de

julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei Federal n°

8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr. Prefeito, após

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a adjudicação do

objeto a respectiva empresa vencedora do cegajne.

Planalto-ífr., 24 de juhho de 2013

PATRIQU

AS^SESS

OAB/

RIDIC

N® 40209



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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

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

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

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Pregão Presencial n° 035/2013, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de

planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de

Planalto, em favor da empresa DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E

PUBLICIDADE EIRELI, e em conseqüência ADJUDICA, ratificando o objeto em

favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 25 de junho de 2013

MARL

PR

FERNANDO KUHN

=EITO MUNICIPAL



município de planalto
CNFIN"" 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS N° 136/2013

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2013

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Desenvolver Assessoria Pesquisas e Publicidades,
na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n*^
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E

PUBLICIDADES, inscrita no CNPJ sob n°. 17.770.952/0001-97, com sede na
Rua Rio Eufrates, rf 65, Bairro Iguaçu, Município de Fazenda Rio Grande,
Estado do Paraná, neste ato representado por seu administrador Sr.
ALYSON AUGUSTO PADILHA, brasileiro, casado, empresário, portador
do RG n". 6.520.657-9 SSP/PR e do CPF n". 020.634.939-44, residente e
domiciliado na Rua das Águias, n" 114, Bairro Galha Azul, Município de
Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

especializada visando a prestação de serviços de assessoria técnica na área de
planejamento e treinamentos administrativos em gestão publica deste Município de

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 2.400 H Prestação de serviços de
assessoria técnica na área de

planejamento, e treinamentos
administrativos em gestão pública
deste Município de Planalto.

25,00 60.000,00

TOTAL 60.000,00

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, a
condições expressas no edital Pregão Presencial n° 035/2013, juntamente com seu
anexos e a proposta da CONTRATADA.
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município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA
DA FORMA DE PAGAMENTO

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

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

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

1090 07.121.12.361.1201-2037 0.1.00.0000000

1670 09.126.10.301.1001-2060 0.1.00.0000000

2230 10.144.08.244.0801-2077 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será
até 31/07/2014, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração.

CLÁUSULA SEXTA

DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Conh"ato 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;
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município de planalto
CNPJN° 76.460,526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

b) capacitar a equipe técnica e órgãos da administração pública
municipal para a gestão de projetos;

c) desenvolver planos de trabalho conforme os programas
governamentais, Estadual e Federal de interesse da administração
municipal nas áreas de educação, cultura, esportes, saúde,
agricultura, e demais áreas de interesse da administração;

d) auxiliar na elaboração/execução/avaliação da LDO - Lei de
Diretrizes Orçamentárias; PPA - Piano Plurianual, LOA - Lei de
Diretiázes Orçamentárias;

e) auxiliar e ministrar palestras que visem o Planejamento Estratégico
dentro da administração pública;

f) assessoria na organização de eventos, criação de materiais de
publicidade para a adiTiinistração pública;

g) elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica dos projetos
públicos;

h) assessorar o departamento de engenharia da prefeitura, fornecendo
informações e orientações quando do desenvolvimento de projetos,
nas áreas acima indicadas;

i) orientar a secretaria municipal de educação na elaboração de
programas e projetos tais como: Projetos Políticos Pedagógicos;
Supervisão Escolar; Melhoria da Aprendizagem dos educandos;

j) 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;

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

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

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

n) 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;

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

CLÁUSULA OITAVA

DA CESSÃO DO CONTRATO



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

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

CLÁUSULA NONA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESCISÃO

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DOS CASOS OMISSOS
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município de planalto
CNP/Ar° 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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

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

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

Planalto-Pr., 28 de junho de 2013

ONTRATANTE ONTRATA

TESTEMUNHAS:

Oldecir Càmpos
RG 6.045.}97'7

CPF990.155.769-15

Téc. C«C-PRí»a23t/0-r
RG 12.490306-*^
CPT 310.219 690-69



Diário Oficial dos Municípios
Sext»4eir3.12 de Jitfho d» 2013

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Instituído pete Resdução O01 de04de0u&ibíod9 2011 Aiwli-EdlçãoN' 0305

PREGÃO PRESENCIAL N® 040/2013 DE 20 DE JUNHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONi, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n® 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, em cumpnmerto
à Ld Federá de n® 10.520 de 17de Julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de
26/06/2007 e sut)sídiafiamente pela Lei n® 8666de 21 de Junho de I993e suas posteriores
alterações e le^l^ão correlata. TORNA PÚBLICO, o resultado PúUico de Licitação na
modáidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente.
EDITALDE UCITAÇÃO-WODAUDADE PREGÃO PRESENCIALN' 040/2013
1. Otjao da Licitação
Ac^lsição de material de consumo (alimentaçãoe material higiene e limpeza), destinados
à Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto.
2. Empresas Participantes:
2.1 COAGROCOOPERATlVAAGRaNDUSTRAL

Situação: Classificada
2.2 GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS

Situação: CiassFScada
3. Empresas Vencedoras:
3.1 COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRiAL, pessoa Jurfdica, com inscrição no
CN PJ N® 75.984.906/0006-00. com sua sede social à Rua Paraná, s/n®, Município de
Planalto. Estado do Paraná, para o Tomeclmento dos itens: LOTE 01: ITENS: 01.02,03,0
4.06.07,08.09.11.13.15.17,19.22,25,26,27, LOTE 02 ITENS: 0203,04,05.06,08,09,10,13
,14.15.16.17,18,19,2022 totalizando a importâicta de RS 2.713,77 (dois mil e setecertos
e treze reais e setenta e sete centavos)

3.2 OTACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS, pessoa jiddica. com inscrição no CNPJ
n® 05 653033/0001-54, com sua sede social à Av Rio Grande do Sul. n® 937, Centro,
Município dePlanafto, Estado do Paraná, paaolomecimentodoLOTEOl .lTENS: 10,12
• M6,20,21,23.24.2829.30, totalizando a Imporlâicla de RS 1.639.50 (um miiseiscentos

^^rinla e nove reais e cinqüenta centavos).
T Data da Abertira.

A Uciâçâo Pt^ão Presenciai n® 040/2013 de 20 de Junho de 2013, leve sua at)ertura en
reurtião realizada pelo Pregoeiro no dia 04 de Juitio de 2013 às 09:00 horas, na saia de
reuniões da Pr^eítura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 04 de Julho de 2013.
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeifo

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSAM* 023/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e sias

alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Ccntréiação de empresa visando à aquisição de 04 (quatro) caçamt>as para
entuitx). destinados ã Secretaria de Obras e Serviços Urb^os deste Município de
Planalto.

EMPRESA: Bertolini Indústria eComercio de Portas e Janelas Ltda

VALOR' RS 6.320,00 (seis mil e trezentos e vinte reais)
DATA: 09 de Julho de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipá

EXTRATO DE CONTRATO N® 135/2013

niSPENSA DE UCITAÇÃO N® 022/2013
TA DA ASSINATURA: 24 de Junho de 2013

■'^NTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Gaspartn Comércio de Bombas Ir^oras Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especlaTizada visando à prestação de serviços
e fomecimenlo de peças para conserto do vaculo ônibus Scania 112. destinado ao
deserNotvimento de ações executadas pela Secreârla de Saúde desle Minicíplo de
Planalto.
VALOR TOTAL RS 3.374.00 (tiês mil e Irezenfos e setenta e quato reals).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2013.
MARLON FERNANDO lOJHN
Prefeito Municipá

EXTRATO DE CONTRATO N® 136/2013

PREGÃO PRESENCIAL N» 035/2013
DATA DA ASSINATURA: 28 de jurtfro de 2013
CONTRATANTE: Município dePlanalto
CONTRATADA: DesenvolverAssessorta Pesqrísas e PubiicidaOes
OBJETO: Contratação de empresa especláizada visando a prestação de serviços de
assessoria técnica na área de plan^amento e treinamentos administrativos em gestão
publica Oeste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: RS 60.000.00 (sessenta mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/122014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 137/2013

PREGÃO PRESENCIAL N® 036/2013
DATA DA ASSINATURA: 28 de Junho de 2013
CONTRATANTE: MufícípiodePlanalto
CONTRATADA; CcpinI & Filhos Ltda.
OBJETO: Aquisição de peças necessárias ao funcionamento regular e permanente da
frota de veículos, deste Município de Planalto.
LOTE. 1-UNHALEVE-(TENS: 01.02,03,04.05.06.07.08. 10.11.12.13,14,15.16.17.18.19.
20,21.22.23,24.25,26,27,28,29,30.31.32,33.34.
35,36,37,38.39,40,41,42,43.44.45,46,47,48,49,50,51,5Z
LOTE. 2-UNHA PESADA - ITENS: 01,02.03,04,05,06.07.08,09,iail.12 13,14.15,16,
17.18,19.20,21.2223.24,25.26,27,^.29,30.31,32,33.34,35,36,37, 38,39.40,41.4243.44,
45.46.47,48.49.50,51,52,53.54.55.56,57,58.59,60,61,62. 63.64.65.66,67,68,69,70,71,72
73.74.75,76.77,78,79,80.81.
VALOR TOTAL RS 17.586.^ (dezessete mil. quinhentos eoiterta e seis ^is esessertta
e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/12CT14
MARLON FERNANDO KUHN • Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 138/2013

PREGÃO PRESENCIALN® 036/2013
DATA DA ASSINATU RA: 28 de JUtfeO de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: Dá Molín Auto Peças Lida.
OBJETO: Aquisição de peças necessárias ao funcionamento regular e petmaneríe da
frota de veículos, deste Muntciplo de Planalto.
LOTE. 1-UNHALEVE-4TENS: 01,0203.04,05,06.07.08. 10.11.12,13.14,15.16.17.18.19.
20,21,22.23,24,25,26,27,28.29.30,31.32,33,34,
36.36.37.38,39.40.41,42,43.44,45.46.47,48,49,50,51.52,53,54,55.56,57,58.59 60.61.62,6
3,64.65,66,67,6859,70,71,72.73,74.75,75,77,78,79.80,81.82,83,84 85,86,87,88.89.90,91
,92,93.94,95,96.97,98,99,100,101,102,103,104,105,106, 107,108,109,110,111,112113,1
14,115,116,117,118,119,120.121,122,123,124 125.126,127.128.129,130,131,132133,13
4,135,136,137.138,139.140.141.1-^ 143,144.145.146.147.148.149,150,151.152153,15
4,155.156,157,158,159,160 161,162.163,164.165,166,167,168.169,170,171,17Z173,17
4.175.176.177,178 1^,180.181.182.183.184.185.186,187,188.189,190,191,192.193.19
4,195,196 197,198,199,200^01.202,203.204205.206.207J208,209.210,211.212213.21
4 215,216 217,218,219,220.221.
VALOR TOTAL R$ 17,851.35 (dezessete mil. oitocentDS e cinqüenta e un retas e trinta e
cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

Cacfsros

EXTRATO DE CONTRATO N® 139/2013

PREGÃO PRESENCIALN« 036/2013
DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2013
CONTRATWiTE: MunicFpio de Planalto
CONTRATADA: Auto Peças izatjeiense Lida.
OBJETO Aquisição de peças necessárias ao funcionamento regular e permanente da
frota de veículos, deste Muricíplo de Planalto.
LOTE: 1-UNHA LEVE-ITENS: 01.02,03,04,05,06.07,08.09,10,11,12.13,14.15.16.17,18
,19.20,21,2223,24,25,»,2728,29,30.31,32,33,34.35,36,37.38.39,40,41.4243,44,
45.46,47,48.49.50,51.52,53.54,55.56.57,58,59.60,61.62,63,64,65,66,87,68.69,70,71.72
73,74,75.76,77,78.79,80.
L0TE:2-LINHAPESADA-níNS: 01,02,03,04,05,06,07.08.09.10.11.12.13,14.15.16,17
.18.19,20.21,22,23,24,25,2627,2829.30,31,3233.34.35.36,37,38.39.40,41,42,43, 44.45
.46.47,48.49,50,51.52,53,54.55,56.57.58,59,60,61,62,63.64,65,66.67,68.69.70,71. 72.73
,74,75,76,77,78."ra.80,81,82,83.84,85,86.87,88.89.90,91,92,93,94,95,96,97,98,99. 100,1
01,102,103,104.105,106,107,108,109.110,111,112,113.114,115,116,117,118,119. 120,12
1,122123,124,125,126127,128,129,130.131,132,133,134.135,136,137,138,139. 140,14
1,142143.144,145,146,147.148,149.150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, 160.16
1.162163,164,Ifô,166,167,168,ira,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179, 180,18
1,182183,184,1^.186,187.168,189.190,191,192,193.194,195.196,197.198.199. 200.20
1.202203,204,205.206,207.208.209,210.211,212,213.214.215.
VALOR TOTAL RS 40.989.69 (quarenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta
e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

CaeSSWS

EXTRATO DE CONTRATO N® 140/2013

PREGÃO PRESENCIALN® 037/2013
DATA DA ASSINATURA 28 deJUftflOde 2013
CONTRATANTE: Murscípio dePlanalto/FMS
CONTRATADA- Villalba» Canan Ltda.
OBJETO, Aquisição de 30.000 (trinta mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESELS10.
para uso exclusivo da frota de veículos/máqiinas desle Munícipio de Planalto,
VALOR TOTAL RS 72,900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais),
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Ssd»târa, 12 de Jiiáo ds 2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCl&L N« 036/2013

inseiufdo pela Resduçãp 001 tte,04 de Oubj&o de 2011

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, conskierando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformldaâe com a ATA de Sessão Pút^ica de Pregão
Presenciam® 036/2013. lavrada em 21 de junho de 2013. HOMOLOGO o resultado ünal
do Processo Licítatório. na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço por Item de
acordo com o abaixo descrito.

OBJETO. Aquisição de peças necessárias ao funcionamento regular e permanente da
frota de veículos, deste Município de Pi^aito.
EMPRESA; Auto Peças izabeiense Ltda.
LOTE: 1-UNHA LEVE - ITENS: 03,05,17,19.2028,29,32,41,42,48,50,51.52.56,58, GO,
67.80,81,88.93,115.118.132149.152.156,157.159,150.162,173.188,189,190.191. 194 2
06.232.270,273,274.280,284,285,287.288,292294.301.304,305,307,309,311. 312.316.3
17.319.320,321,323.324.325,329.332.334.335.336,338.339,340,341,342 , 344,347.348,
349.3 52,

LOTE 2-LINHAPeSADA-ITENS- 01,02.03,04.05,07,08.09. 11,12.13.14,15,16.17.18,19

,20.21. 23,24,2526.27, 28;29,30,31,32,33,34,35.39,42,45
47.49.50,51.53.54,55.56.59,60.61.65,66,67.68,70.71,72,73.74,76.78,79.81.82.85.87, 88.
89.93,94,95,99,100,102.105,107,110.111,113,116,117.118.120,125,126,127.129. 132,13
3.134,135,136,138,139,141,142.1443,144,145.146,147,148.150,161,152,153, 154,155,1
56.157.158,161,162,163,164,165,167.1^,170,171.172.173,176,177,180. 181,182,183,1
84,185.186,167,188,189,190,191,192.193,194.195,196,197.198,199, 200.201,203,204,2
05.206.207,208,210,211.212213214,215,216.217218,219.220. 221.222.223.224,225,2
26.230,231,232,233,234,235,236,237.238,240.241242.244, 245,246,249,250.253,254,2
55.256.258.259,260,262.263,265.268,2^,270.271272. 273.274,276,277.:»0.281,282.2
83 284,285 286,287,289,290.291.292.294,296.

VALOR TOTAL: R$ 40.969,69 (quarenta mil, noveceniose ottenia e nove reais e sessenta
love centavos),

^4PRESA: Copini & Filhos üda..
LOTE: 1-UNHA LEVE-ITENS: 01,36,40,44,46,49.55,59,69,70,86,101,107,108. 116.120
,129.138,151.153,155,158.161.174,204207,264.277,282,302.303,306.308. 310.313,314
,315,318,322,326,327.328.330,331,333,337,343.345,346,350.:»1,353. LOTE; 2-UNHA
PESADA-ITENS: 06.10,22,36,37.38.40,41,43.44.46.48,52,57.58,6283.64.69,75,77.80.

83.84.86.90.91.92,96.97.98.101,103.104,106.108.109.112 114,115,119,121.122.123,124
.128.130.131,137.140.149.159.160,166,168,174.175, 178,179,202,209.227.228.229,239.
243.246.247,251,252,257.261.264,266,267,275.278.279288,293,^

VALOR TOTAL: R$17.586.69 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta
e nove centavos).
EMPRESA: Dâ Molin Auto Peças Ltda.
LOTE: 01 - UNHA LEVE - ITENS: 0204.06,07,08,09.10,11,12,13.14,15,16.16.21, 2223
.24.25.26.27,30,31,33.34.35.37.38.39.43,45,47.53.54.57,61,62.63,64,65,66,68, 71,72,73,

74,75,78,77,78,79,82,83.84.85.87,89.90,91,9294,95.96,97.98.99,100.102. 103,104,105,
106.109,110.111.112.113,114,117.119.121.122,123,124.125.126,127. 128.130.131,133,1

34,135,136.137,139,140,141.142.143.144,145,146,147.148.150, 154.153,164.165.166.1

67,168.189,170.171,172,175,176.177,178,179,160,181.182. 183,184,185,186.187,1921
93,195,196,197.198.199.200,201.202,203,205.208209, 210.211,212213,214.215.216,2

17,218.219,220,221,222.223,224,225,226,227,228, 229.230,231,233,234,235.236.237,2
38,239.240,241,242,243 244,245.246,247.240, 248.250.251,252,253.254.^5.256,257,2

58.259,260,261,262.263,265,266,267,268, 2ro.271.272,275.276,278,279.ai,283.286,2

89.290,291,293,295,296.297,298,299. 300.
VALOR TOTAL: RS 17.851.35 (dezessete mil. ottocertfos e cinqüenta e nn relas e trinta
e cinco centavos), valor total geral: 75.427.73 (setenta e seis mil. quatrocertos e
vinte e sete reais e setenta e sete centavos).
DATA: 28 de Junho de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

°refetto Municipal

^«TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 03B/2013

O Prefeito do Municipio de Planalto. Estado do P^r^n^. conskterando o parecer do
Pregoeifo e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 035/2013, lavrada em 21 dejifihode20i3, HOMOLOGO o resultado final
do Processo Ucltatórlo, na modalidade Pregão Presencial. Tipo Menor Preço de acordo
com oabatxodescrAo;

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
assessorla técnica na área de pian^amenio e treinamentos administrativos em gestão
publica deste Município de Planalto.
EMPRESA. Desenvolver Assessora Pesquisas e Publicidades

VALOR TOTAL; RS 60.000,00 (sessenta mil reais).
DATA: 28 dejunhode 2013
MARLON FERNANDO KUHN

PiefeitoMunicipâ

■ Ano li-Ediçiofí* 0185. PáClllte34/084r

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSAM® 022/2013

0 MUNICÍPIO DE Pi^NALTO. com base no art. 24. inciso II da Lei 8 666/93, e suas
alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à prestação de seivtços
e fornecimento de peças para conserto do veículo ônibus Scania 112, destinado ao
desenvotvimento de ações executadas pela Secrelala de Saúde deste Município de
Planalto.

EMPRESA- Gaspann Comércio de Bwnbas injetoras Ltda.
VALOR: RS 3.374,00 ̂ rês mil e trezentos e setenta e quatro reais).
DATA: 24 dejiímo de 2013
MARU3N FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN® 035/2013 DE 10 DE JUNHO DE 2013
LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pr^oelro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria n®. 0C2/2013. de 03 de Janeiro de 2013. em cumprimento
à Lei Federal den® 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal den® 2727/2007
de 26/06/2007 e subsldarlamente pela Lei n® 8666 de 21 de Jimho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlâa. TORNA PÚBUCO. o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, fipo MENOR PREÇO, referente:
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 035/2013
1 . Objeto da Uciteção
Contratação de empresa especicdízada visando a prestação de serwços de assessorla
técnica na ár^ de planejamento etrelnamentos adminlstralivos em gestão publica deste
Municípiode Planalto
2 Empresa Participante:
2-1 DESENVOLVER ASSESSORIAPESQUISAS E PUBUaOADES

Situação: Classi^cada
3- Empresa vencedora:
3.1 DESENVOLVER ASSESSORIA PESQUISAS E PUBUCIDAOES. pessoa JurítSca.
com Inscrição no CNPJ nP 17.770.952/0001-07. coth sede social na Rua Rio Eufrates. n®
65, Bairro Iguaçu, Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná classificada em
1® lugar, totalizando o importe de RS 60.000.00 (sessenta ml! reais)

4. DatadaAttertura:
A Ucitação Pregão Presenciai n° 03520130610 dejunhode 2013, teve suaabedura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no da 21 de junho de 2013 às 0900 horas, na sala de
reunlães da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
deAssis, 1563, Centro.

Planalto. Estado do Paraná, em 21 de junho de 2013
LUIZ CARLOS BONI

Pregoeiro
:c.:f9T30

EDITAL DE RESULTADO DE LICI1AÇÃ0

PREGÃO PRESENCIAL N® 036/2013 DE 10 DE JUNHO DE 2013
LUIZ C/\RLOS BONI, na qualidade de Pr^oelro do Mi^lciplo de Planalto, Estado do
Paraná, nomeado pela Portada n® 002/2013, de 03 de Janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de rF 10 520 de 17dejulhode2002; Decreto Municipal den® 2727/2007 de
26/06/2007 esubsidiaiiamente pela Lei n® 8666 de 21 dejinho de 19936 suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Ucitação na
modalidade PREGÃO PRESENa/U.. tipo MENOR PREÇO POR ITEM. referente
EDITAL DE UCÍTAÇÃO-MODAÜDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 0362013
1. Objeto da uciteção
Aquisição de peças necessárias ao funclcxiamento regular e permanente da frota de
ireículos, deste Município de Planalto
2. Empresas Participaites.
2.1 AUTO PEÇAS IZABELENSE LTDA.
Sltu^ão: Classificada
2.2 COPINI & FILHOS LTDA.

Situação: Classificada
2 3 D/U. MOLIN AUTO PEÇAS LTD/^.
Situação: Classificada
3. Empresas vencedoras:
3.1 AUTO PEÇAS IZABELENSE LTDA.. pessoa jurídica, cwn inscrição no CNPJ n®
76.468.370^)001-10. situada na Av. dos Rnheiros. n® 1449, Município de Santa izabei
do Oeste, Estado do Paraná, para o fornecimento do LOTE: 01 03,05,17.19,2028.29,3
2.41.42.48.50,51,52,56,58,60,67.80,81,88,93,115,118.132,149,152.156,157.159,160,162
,173,188.189.190,191.194.206.212.270,273,274.280.284,285,287,288.292.294.301.304,

305.307,309.311,312,316,317,319,320.321.323.324,325,329.332,334.335,336.338.339,3

40.341.342,344.347,348.349352. LOTE 02 01,02,03,04,05,07.08.09, 11.1213,14.15,16
.17,18,19,20.21. 23.24.25,26.27,28.29,30,31.32,33,34.35.39,424547.49.50.51.53.54,55,

56.59.60,61.65.66.67,68,70.71.72.73.74,76,78.79.81.82,85.87.88,8953.94,95.99.100.10

2,105.107.110.111.113.116,117.118.120,125.126,127.129132.133,134.135.136.138.139.

141.1421443,144,145,146.147.148.150.151,152,153,154.155.156.157,158.161.162.163
,164.165.167,169,170,171,172.173,176,177,180,181,182183,184,185.186,187,188.109,

190.191.192193.194,195,196,197.1»,199200,201.203,204,205.206.207,208,210,2112
12213.214215,216,217,218.219,220.221,222223,224,225,226,230,231.232.233.234.23
5.236,237.238.240.241,242.244.245,248,249.250,253,254.255.^.258.259,260262.263

.265.268,269,270,271,272.273.274,276.277,280,281,283283.284,285,286.287,289.290.
291,292.294.296

Totalizando a importância de RS 40.989.69 (quarenta mil. novecentos e oitenta e nwe
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