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Planalto-Pr., 01 de fevereiro de 2018. 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário da Cultura/Esporte 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para 
contratação de empresa especializada visando prestação de serviço de aulas 
de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinadas as crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes deste 
Município de Planalto no período de março de 2018 a março de 2020. 

Conforme ab · 
ITEM QUANT. OBJETO PREÇO PREÇO 

UNIT. TOTAL 
01 704 Profissional com registro e R$ 30,50 R$ 21.472,00 

qualificação na área de 
Educação Física para a 
prestação de aulas na 
modalidade de Badminton 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total 
de 32 (trinta e duas horas 
mensais). 

02 528 Profissional com registro e R$ 30,50 R$ 16.104,00 
qualificação na área de 
Educação Física para a 
prestação de aulas na 
modalidade de Xadrez 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total 
de 24 (vinte e quatro horas 
mensais). 

03 528 Profissional com registro e R$ 30,50 R$ 16.104,00 
qualificação na área de 
Educação Física para a 
prestação de aulas na 
modalidade de Tênis de Mesa 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total 
de 24 (vinte e quatro horas 
mensais). 
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O custo total estimado importa no valor de R$ 53.680,00 
(Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais). 

Justificativa: O referido pedido faz-se necessário para que possamos atender 
aos alunos das rede municipal e estadual de ensino, bem como, jovens e 
adultos de nosso Município que participam das atividades da Secretaria 
Municipal de Esportes podendo representar o mesmo em diversos eventos 
esportivos. Outro fator importante a destacar é que nessas modalidades nosso 
Município é destaque nos jogos locais, regionais e estaduais, elevando o nível 
de aprendizado e aperfeiçoamento de técnicas esportivas dos participantes. 

Atenciosamente, 

/ 

Jair Dirceu Weich 
Secretário Mun. da Cultura/Esportes 

JAIR DILCEU WEICH 
MUNICIPIO DE PLANALTO 

SEC. DE ESPORTES 
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INÁCIO JOSÉ WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Planalto-Pr., 06 de fevereiro de 2018 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário de Cultura 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria 
de Esportes. deste Municmio de Planalto, conforme ab · - -r -- 

-- -- ~-r, .............. Item Objeto Quant Unid Preço Preço 
unitário total 1 Prestação de serviço de aulas de 704 H 31,84 22.415,38 Badminton, destinada a crianças, jovens, 

adolescentes e adultos, com carga 
horária de 08 (oito) horas semanais num 
total de 32 (trinta e duas) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura 
deste Município de Planalto. 
Prestação de serviço de aulas de Xadrez, 528 H 31,84 16.811,52 destinada a crianças, Jovens, 
adolescentes e adultos, com carga 
horária de 06 (seis) horas semanais num 
total de 24 (vinte e quatro) horas 
mensais desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de Planalto. 
Prestação de serviço de aulas de Tênis 528 H 32,50 17.160,00 de Mesa, destinada a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos, com carga 
horária de 06 (seis) horas semanais num 
total de 24 (vinte e quatro) horas 
mensais desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de Planalto. 

TOTAL 
56.386,90 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$ 56.386,90 (cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis 
reais e noventa centavos). 
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Cordialmente, 

·~. r,. 
=-= 

JAIR DILCEU WEICH 
Secretário de Cultura 
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Planalto-Pr., 07 de fevereiro de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de 
Badmínton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste 
Município de Planalto, encaminhamos: 

PARA: Secretaria de Finanças; 
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária 
para fazer frente à despesa; 

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

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

Cordialmente, 

/ 
{( 

INÁCIO)ÔSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 
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Planalto-Pr., 08 de fevereiro de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada 
visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, 
destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, expedido por 
Vossa Excelência na data de 07 /02/2018, 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 da Dotação 
Orçamentária: 

DOTAÇÃO 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

1380 07.124.27.812.2701-2069 3.3.90.39.000000 

Cordialmente, 

F A'mb MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 12 de fevereiro de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de 
empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, 
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município 
de Planalto, nos termos da Lei Federal n. 0 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006 LC 147 /2014 e o Decreto Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, 
e demais disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 001/2018. 

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

INÁCIO JOÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N' ..... /2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria de nº 001/2018 de 03/01/2018, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
para a contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, 
que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; 
Decreto Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 suas alterações, e 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2014, demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão 
designada pela Portaria nº 001/2018 de 03/01/2018, e nas condições 
fixadas neste edital e seus anexos. 

ABERTURA 

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

1- DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 
Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações executadas pela 
Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, Tudo conforme 
condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos 
termos deste edital. 
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31,84 
O 1 !Prestação de serviço de aulas/ 704 

de Badminton, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes 
e adultos, com carga horária, 
de 08 (oito) horas semanais 
num total de 32 (trinta e 
duas) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria 
de Esportes deste Município 
de Planalto. 

H 

31,84 

22.415,38 

02 !Prestação de serviço de aulas! 528 
de Xadrez, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes 
e adultos, com carga horária 
de 06 (seis) horas semanais 
num total de 24 (vinte e 
quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria 
de Esportes deste Município 
de Planalto. 

H 16.811,52 

03 !Prestação de serviço de aulas! 528 
de Tênis de Mesa, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes 
e adultos, com carga horária. 
de 06 (seis) horas semanais 
num total de 24 (vinte e 
quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria 
de Esportes deste Município 
de Planalto. 

H 32,50 17.160,00 

TOTAL 
56.386,90 

2- DA DOTAÇÃO 

2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos proveniente das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1 

3- DA PARTICIPAÇÃO 

3.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 
MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, 
qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147 /2014. 

2 
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3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica 
enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Complementar nº 147 /2014 e que atenda todas as exigências do presente 
Edital e seus anexos. 

3.3- 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 Nº ..... /2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE:~omedaempresaj 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 
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; 
e) 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). 

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 a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada 
em um terceiro envelope. 

3 
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4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o uruco 
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 a Pregoeira, 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 
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 pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, ( conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que deverá ser 
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para alimentação do sistema de apuração; 

7.5- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários a execução do objeto licitado. 

4 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

I Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
1, PLANALTO - PARANÁ ~~~~~~~--~~~~~~~ ·~~ 1 .. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- A Pregoeira 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 a Pregoeira 
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- A Pregoeira 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; 

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

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

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

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência 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 pela 
Pregoeira, 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- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação 
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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 a Pregoeira 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- A Pregoeira 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, a 
Pregoeira 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 pela Pregoeira. 

8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
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, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO. 

9- DA HABILITAÇÃO 

9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes 
documentos, os quais serão examinados pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio: 

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

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas; 
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f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se 
localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores a data de abertura desta licitação; 

i) Atestado e/ ou declarações em nome do profissional emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove a execução de 
serviços compatível com o objeto da licitação; 

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 o responsável pela 

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

• Um profissional com graduação em Educação Física, com 
apresentação de cópias autenticadas (verso e anverso) dos 
diplomas e/ ou certificados. 

m) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional, 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 documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores 
da administração conforme determina o Art. 32 da lei nº 8666/93. 
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de 
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão, 
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante. 

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

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

10.2- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela 
Secretaria de Cultura/Educação, a qual ficará responsável pelo 
acompanhamento dos serviços executados; 
10.3- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os 

-( 
~-' - 7 -, 

--.. I fJ 



_,,,,,-------------------- 

( 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

MUNICIPIO DE PLANALTO 

1 

•• 

CNPJ Nº 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 

objetivos da contratação; 

10.4- O profissional designado para a execução dos serviços deverá 
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de 
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, 
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões; 
10.5- solicitar autorização previa da CONTRATANTE, em caso de 
substituição do profissional designado; 
10.6- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes; 

10. 7- 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 

10.8- 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; 

10.09- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
terá vigência até 31/03/2020, 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$ 56.394,90 
(cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa 
centavos), 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 nº 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 ao Município de Planalto. 

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões 
da Pregoeira, 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 da Pregoeira 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 a Pregoeira 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 a Pregoeira 
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 Cultura. 

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; 
e) 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 7º da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade; 
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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 contrário. 

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- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão 
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 
princípio 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) pela 
Pregoeira, 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, 1583, Centro - CEP 85.750.000 - 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas. 

17. 7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-Pr., de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa , na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76 .460 .5 26 / 0001-16, neste a to devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 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 nº 5.846.233-0 e do CPF /MP sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: ···························································································, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.º , com sede à 
................................................................ , Nº , na Cidade de 
........................................ , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e 

domiciliado(a), na Cidade de·································································································· CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, Xadrez e Tênis 
de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de 

- ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, conforme baixo sPo-11p· - -r,--· 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 01 704 H Prestação de serviço de aulas de 
Badminton, destinada a crianças, 
jovens, adolescentes e adultos, 
com carga horária de 08 (oito) 
horas semanais num total de 32 
(trinta e duas) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de 
Planalto. 

528 
Prestação de serviço de aulas de 
Xadrez, destinada a cnanças, 
jovens, adolescentes e adultos, 

..., .. ) 



com carga horária de 06 (seis) 
horas semanais num total de 24 
(vinte e quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de 
Planalto. 

528 Prestação de serviço de aulas de 
Tênis de Mesa, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 06 
(seis) horas semanais num total de 
24 (vinte e quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de 
Planalto. 

TOTAL , 

Parágrafo Unico - 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 nº ..... /2018, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante 
denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos dar-se-ão até o 15° ( décimo quinto) dia subsequente a 

execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de 
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria de Cultura/Esportes. 

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

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

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 
CLÁUSULA QUINTA 
DOS PRAZOS 
O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, 

será até 31/03/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração. 
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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; 
e) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços 

objeto deste Contrato 
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) prestar os serviços nas dependências do Centro Municipal de 

Aprendizagem Irmão Caçula, localizado na na Rua Alberto Santos 
Dumond s/ nº 1583, Município de Planalto; 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 

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

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

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 nº 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 DECIMA 
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 

Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 

a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 

serviços/ objeto contratado; 

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 
Administração; 

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização 
do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a 
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cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 
assim como a de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 

j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato poderá ser rescindido caso 

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março de 2020, 
tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer 
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter 
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. 
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CONTRATANTE 
CONTRATADA 
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···················································· 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N' 019/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

O Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede na Praça 
São Francisco de Assis, nº 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio 
José Werle e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria de nº 001/2018 de 03/01/2018, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, 
para a contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, 
que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; 
Decreto Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 suas alterações, e 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2014, demais legislações aplicáveis, a ser executado pela Comissão 
designada pela Portaria nº 001/2018 de 03/01/2018, 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 07 /03/2018, 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 serviço de 
Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações executadas pela 
Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, Tudo conforme 
condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos 
termos deste edital. 
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O 1 !Prestação de serviço de aulas/ 704 
de Badminton, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes 
e adultos, com carga horária 
de 08 (oito) horas semanais 
num total de 32 (trinta e 
duas) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria, 
de Esportes deste Município 
de Planalto. 

H 31,84 22.415,38 

02 /Prestação de serviço de aulas/ 528 
de Xadrez, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes 
e adultos, com carga horária 
de 06 (seis) horas semanais 
num total de 24 (vinte e 
quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria 
de Esportes deste Município 
de Planalto. 

H 31,84 16.811,52 

03 /Prestação de serviço de aulas/ 528 
de Tênis de Mesa, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes 
e adultos, com carga horária 
de 06 (seis) horas semanais 
num total de 24 (vinte e 
quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria 
de Esportes deste Município 
de Planalto. 

H 32,50 17.160,00 

TOTAL 
56.386,90 

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

1 

3- DA PARTICIPAÇÃO 
3.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 
MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, 
qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147 /2014. 
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3.2- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica 
enquadrada nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Complementar nº 147 /2014 e que atenda todas as exigências do presente 
Edital e seus anexos. 

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 07 /03/2018 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 Nº 019/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 
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 7º da Constituição 
Federal (anexo V). 

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 a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada 
em um terceiro envelope. 

---- 
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4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o urnco 
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 a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser 
enviada ainda em um terceiro envelope. 

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope 1, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
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 
atendam às especificações mínimas prevista no Anexo 1, sob pena de 
desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4- A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http: / /planalto.pr.gov. br /upload/ downloads/ esProposta.exe) que deverá ser 
apresentada: na forma eletrônica (Pen-Drive) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.5- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários a execução do objeto licitado. 
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8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- A Pregoeira 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 a Pregoeira 
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- A Pregoeira 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 inexeqüíveis, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 
e suas alterações; 

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

8. 7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, 
onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes 
proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em 
relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência 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 pela 
Pregoeira, 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- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação 
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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 a Pregoeira 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- A Pregoeira 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, a 
Pregoeira 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 pela Pregoeira. 

8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
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, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO. 

9- DA HABILITAÇÃO 
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes 
documentos, os quais serão examinados pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio: 

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

b) 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; 

e) 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; 

d) 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; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas; 
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f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se 
localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores a data de abertura desta licitação; 

i) Atestado e/ ou declarações em nome do profissional emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove a execução de 
serviços compatível com o objeto da licitação; 

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 o responsável pela 

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

• Um profissional com graduação em Educação Física, com 
apresentação de cópias autenticadas (verso e anverso) dos 
diplomas e/ ou certificados. 

m) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional, 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 documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores 
da administração conforme determina o Art. 32 da lei nº 8666/93. 
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de 
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão, 
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante. 

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

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

10.2- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela 
Secretaria de Cultura/Educação, a qual ficará responsável pelo 
acompanhamento dos serviços executados; 
10.3- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os 
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objetivos da contratação; 
10.4- O profissional designado para a execução dos serviços deverá 
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de 
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, 
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões; 
10.5- solicitar autorização previa da CONTRATANTE, em caso de 
substituição do profissional designado; 
10.6- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes; 

10. 7- 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 
10.8- 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; 

10.09- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
terá vigência até 31/03/2020, 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$ 56.394,90 
(cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa 
centavos), 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 nº 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 ao 
Município de Planalto. 

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões 
da Pregoeira, 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 da Pregoeira 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 recursa}, caberá a Pregoeira 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 a Pregoeira 
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 Cultura. 

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 7º da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade; 
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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 contrário. 

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- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão 
relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o 
princípio 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) pela 
Pregoeira, 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, 1583, Centro - CEP 85. 750.000 - 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 
17:30 horas. 

17. 7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-Pr., 14 de fevereiro de 2018 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICIPIO: EST. _ 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 
portador(a) da cédula de identidade sob nº e CPF 

sob nº , A participar do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, 

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 

11 



---~~ 
-----~ --~ MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

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

PLANALTO - PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

MUNICIPIO: EST. _ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 019/2018, 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 

12 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa. _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

019/2018, 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 Nº 019/2018 

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

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, por seu representante, 

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de 

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

artigo 27 da Lei nº 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 7º 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 Nº 019/2018 

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

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

019/2018, 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 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

MUNICIPIO: EST. _ 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que 
o responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a 
referida licitação é: 

NOME 
ASSINATURA FORMAÇÃO 

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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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

EMPRESA: 
----------------- C N PJ N º 

------------------ 
ENDEREÇO: _ 
CIDADE: ESTADO: 
declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

O 19/2018, anexos I,II,III,IV, V, VI, VII, Minuta de Contrato, referente 

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 

de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 

executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr. de de 

NOME: _ 

RGNº 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ASSINATURA: 

17 



~- 

--------- 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 ~-~-- -- --~- 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº .... /2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa , na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 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 nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: ···························································································, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.º , com sede à 
................................................................ , Nº , 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.º , residente e 
domiciliado(a), na Cidade de·································································································· CLÁUSULA PRIMEIRA 

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

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis 
de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de 
ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, conforme baixo sPo-11p· - -o~---. 

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 01 704 H Prestação de serviço de aulas de 

Badminton, destinada a crianças, 
jovens, adolescentes e adultos, 
com carga horária de 08 (oito) 
horas semanais num total de 32 
(trinta e duas) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de 
Planalto. 

528 Prestação de serviço de aulas de 
Xadrez, destinada a crianças, 

-r ~ ~ 
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528 

jovens, adolescentes e adultos, 
com carga horária de 06 (seis) 
horas semanais num total de 24 
(vinte e quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de 
Planalto. 
Prestação de serviço de aulas de 
Tênis de Mesa, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 06 
(seis) horas semanais num total de 
24 (vinte e quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura 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 nº ..... /2018, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

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

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subsequente a 

execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de 
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria de Cultura/Esportes. 

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

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

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 CLÁUSULA QUINTA 
DOS PRAZOS 
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O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, 
será até 31/03/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 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; 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) prestar os serviços nas dependências do Centro Municipal de 

Aprendizagem Irmão Caçula, localizado na na Rua Alberto Santos 
Dumond s/ nº 1583, Município de Planalto; 

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

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

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

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

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

h) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execução do Contrato, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela 
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou 
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e 
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do 
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à 
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 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 DECIMA 
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 

Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 

a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 

serviços/ objeto contratado; 
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d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 
Administração; 

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização 
do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 
assim como a de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste 
Contrato; 

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato poderá ser rescindido caso 

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 
- 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março de 2020, 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, 

com base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DO FORO 

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

22 



/- MUNICIPIO DE PLANALTO ~, 
CNPJ Nº 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 ~~~ 

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

Planalto-Pr., de de . 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
···················································· 
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http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/28DA6CE 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
PREGÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 019/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO. faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de nº 10.520 de l 7 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014 e demais 
legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco de 
Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob nº 019/2018. conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa. destinada 
as crianças, adolescentes. jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto. 
VALOR TOTAL: R$ 56.394,90 (cinquenta e seis mil, trezentos e 
noventa e quatro reais e noventa centavos). 
DATA DA ABERTURA: 07 de março de 2018-às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturrn 

Código ldentificador:28DA6CE3 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 15/02/2018. Edição 1443 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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4A JORNAL DE BELTRÃO Quinta-feira, 15.2.2018 N -, 6.389 

Atos Oficiais 

Ações de graça 
Senhor eu te agradeço, pelo nascimento de Jesus 
Eu te agradeço pelo sol pela chuva, pelo pão de cada dia, pelo 

ar que eu respiro, pelo dia e pela noite, pela vida que o Senhor me 
deu e por meus familiares. Eu te agradeço pelos dias de trabalho, 
pelas noites de descanso, pelo dinheiro que ganhei, pelo ano que 
passou senhor obrigado por tudo o que me destes, pesso perdão 
porque nunca te dei nada, só agora reconheço que tudo o que te 
nho veio de ti. Senhor, aceite o meu coração agradecido, que este 
ano seja próspero e de muita proteção para mim e minha família 
Para o louvor da Trindade Augusta e divina, que este ano eu possa 
andar livre do ódio, da inveja e feitiçaria, dos atrapalhas e de todo 
o mal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa 
vontade. Assim seja. Senhormeajudequeesteanonovoeupossateo 
ferecersempreomelhor, pois sei que nada teria se o Senhor não me 
desse, a bênção de Deus não tem preço, mas ofereço por gratidão, 
um pouco do muito que Deus me deu neste ano que passou. Se 
nhor aceite o meu coração, a mina vida, meu trabalho, os meus 
familiares, e entrego aos teus cuidados e espero a tua bênção. No 
nome de Jesus o meu Salvador, Amém. (D.P.) 

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 
SRP. SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

Pu~~~~liºP~~;;ig~E i~~!~b~1?ºs 
O Municipio de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de 

Preços, com base no Art. 15 da lei Federal n- 8.666/93 e posteriores alterações, 
Lei Federal n/ 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n- 
7999/2010, toma púb~co o REGJSTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A_ FUT\JRA E 
EVENTUAL AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA DEMARCAÇAO llJARIA - 
COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO POR 
TE E A\JPLA CONCORRtNCIA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do 
Pregão Presencial n. 0 07712017 com execução de 12 (doze) meses. 
ATA+ i::upRfSAÕí:!f.NfORA CJ,!PJN.º 

PREGÃ~llJ:;E~~~b9tI~i~~lS/2018 
O MUNIC!PIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na lei 

Federal de n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 
26/0612007 e suas alterações, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, suas alte 
rações, LC 12312006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações ap!icâveis, em 
sue sede sitg B Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar licitação ne Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob nº 015/2018, conforme descrito abexo 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de refeições para eventos, deste Município de Planalto 
VALOR TOTAL: R$ 94.850,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais). 
DATA DA ABERTURA: 02 de março de 2018-às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de licitações em horário de expedien te. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

_AllJSO DE LICITAÇÃO 
'PREGAO PRESENCIAL' N'Ol6.2018 

O MUNICJPIO DE PLANALTO, faz saber aos lnte'essacos que com base na Lei 
Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 
26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicâveis, em 
sua sede sit9 a Praça São Frar;cisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modali 
oace PREGAO PRESENCIAL sob nº 016/2018, conforme descrito abaixo 

OBJE_TO: Contratação d~ pessoa jurídica visando a aquisição de refeições (alrno, 
ço; dest1nadas.~?s luncionános prestadores ~e servços externos da Secretaria de 
Serviços Rodov1ano/Secretaria de Obras e SeN1ços Urbenos/Secretana de Agncul!ural 
Secretaria de Meio Ambiente/Secretaria de Saúde, deste Município de Planalto. 

VALO.; TOTAL: R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais). 
DATADA ABERTURA: 02 de março de 2018-às 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de licitações em bcrénc de expedien te, 

16TTOfià7r"Al~õA~ ,--20Jn~· 
Os preços registrados poderão ser consultados na integra junto ao endereço ele 

trónico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP-Atas de Registros de Preços. 
Dois Vizinhos, 15 de fevereiro de 2018. 

Raul Camilo 'sonon 
Prefeito 

SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO E FINf,NÇAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 

SRP · SISTE_MA DE REGISTROS DE PREÇOS 
PUBLICAÇAO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGAO PRESENCIAL N.' 091/2017 
O Mmicipio de Dois Vizinhos, Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Pre 

ços, com base no Art 15 da Lei Federal n- 8.666/93e posteriores alterações, lei Fede 
ra! n." 10.520/2002, Decreto Federal n.• 7.89212013 e Decreto Municipal n." 7999/2010, 
toma público 9 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVAJ\00 A FUTU~ E EVENTUAL 

fg~~m~rtisD~EirLi~lmpiP~1~Wct~1~~ ~::?~~Ç:g E%~~itEÀ 
EMPRESA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n." 091/2017 com execução de 12 (doze) meses 

~f.ffi··~Gfiffia:RL4El%~~~~~T~-· 13.nt~~Tgs- 

INÁCIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

_AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGAO PRESENCIAL" W0171201B 

O MUNICIPJO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 
Federal de n• 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n• 272712007 de 
26/061200? e suas alterações, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666193, suas alte 
rações, LC.12312006 de 14 de dezembro de 2006 e demais le~isJa~õ~s aplici.iveis, em 
sua sede suç a Praça São Francisco de Assis, 1583, fara realizar Llchaçêo na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob n" 017/20,18, conforme descrito abaixo 

O~JETO: A.qui;ição de combusti~el, tipo OLEO DJESEL, para uso exclusivo da frota de ve1culos/maquinas deste Município de Planalto. 
VALOR TOTAL: R$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mil reais). 
DATA DAABERTURA:06 de março de 2018-às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de licitações em horário de expedien te. 

Os preços r~is~ados poderão ser consultados na integra junto ao endereço ele 
trônico '.'NN.'.,do1sv1zmhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP - Atas de Registros de Preços. 

Dois Vizinhos, 15 de fevereiro de 2018. 
Rau)CBmilolsotton 

Prefeito 
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste 

AVISO DE RESULTADO E ADJUOICAÇAO 
UCITAÇÀO MODALtDADE: PREGÃO PRESENCIAL N" 0195/2017 que tem como 

OBJETO CONTRATAÇAO DE EMPRE.SA PARA fORNECIMENTO DE UMA RETRO 
ESCAVADEIRA NOVA PARA O MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE-PR. Para aten 
der o art. 33-Vll da Jei 8.666/93, o Pregoeiro toma publico o resultado de adjudicação 
do certame em ep~.~~~e, em favor da e.rllP_resa vencedora abaixo relacionada: INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal 
_AVISO OE LICITAÇÃO 

"PREGAO PRESENCIAL" Nº018/2018 
O MUNIClPlO DE PLANALTO-PR., faz saber aos interessados que com base na 

Lei Federal de n" 10.520 de 17 de julho de 2002: Decrete Municipal de nº 272712007 
de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Le Federa! nº 8.666/9~,. suas 
alterações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações eplicéves, 
em_ sua sede sit9 a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Ucit~ção na Mo 
dalidade PREGAO PRESENCIAL sob n" O 1812018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação _de empresa visando a pres!Bção de serviços de horas má 
quina, tipo rompedor hidrBulico de escaveoeire, para remover trechos com Iaies nas 
margens da estrada de Santa Luzia a Sagrada Familia, deste Municipio de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). 
DATA DA ABERTURA: 06 de março de 2018- as 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Deoertamenro de licitações em horário de expedien te. 

:ENG:EP[Ç,u EQL'tPAMENTOS LTnA Ol zis.000;60 

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados 
São Jorge D'Oes!e-Paranà 14 de fevereiro de 2018 

Diogo de oliveira 
Pregoeiro 

Portaria nº1461/2018 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

co~fftT%it~~'Jti~~sÀ ~fz:~g~~~éitri~g:5i~E:1~~~:tÃ0f: 
DEIRA NOVA PARA O MUNfCIP!O DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. Em cumprimento 
ao disposto no Art 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, toma-se pública 
a homologação do procedimento licitatório em epigrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada· 

ENGEPEÇÃSEQL"WAlllENTÕSLfü 01 20s.ooo.oo 
Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 

(três) dias, a contar a partir desta pu~irf8J!~ ~!&i°~ge D'Oeste - Paraná 14/02/2018. 

PREFEITO 
. AVISO DE RES~LTADO E AOJUDICAÇAO 

LICITAÇAO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2018, que tem como 
OBJETOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E[ÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
SAO JORGE D'OESTE/PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSI 
DADE. Para aíenoer o en. 38-VIJ da lei 8.666193, o Pregoeiro torna publico o resultado 
de adjudicação do certame em epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas 

JNACJO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

.AVISO DE LICITAÇÃO 
'PREGAO PRESENCIAL•' N' 019nü18 

O MUNIClºIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 
Federal de nº 10.520 de 17 de julh.o_de 2002; D_ecr~to Municipal de n• 2727/2007 de 
26106/2007 e suas alterações, subs1d1anamen!e a Ler Federal n" 8.666/93, suas altera 
ções, LC 12312006 de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014e demais legislações apli 
caveis, ei:n sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, feré real~r lic!tação 
na Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob nº 019/2018, conforme de.sento abaixo 

OBJETO: Contrataçâo de empresa especializada visando a .Prestação de serviço 
de Aulas de Badmrnton, Xadrez e T ên1s de Mesa, destinada as cnanças, adolescentes, 
jovens e ad~ltos, desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Mun1c1pw de Planalto. 

VALOR TO:"AL: R$ 56.394,90 (cinquenta e seis mil, írezemos e noventa e quatro reais e noventa centavos). 
DATA DA ABERTURA: 07 de março de 2018- às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de licitações em horârio de expedien te. 

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados. 
São Jorge D'Oeste-Paraná 14 de fevereiro de 2018. 

Diogo de oliveira 
Pregoeiro 

Portaria nº1461/2018 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

UCITAÇÃQ Nº 04/2018 - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL OBJ.ETO 
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECf~ENTO DE MATE~IAJS ELETRl 
COS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO 
JORGE D'OES~E/PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDA 
DE. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, Vil da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, toma-se púb!ica a ho.mologação do procedimento licitatório em epigrafe, sendo 
~~~~~1~!~ 

_fomu~ 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Verê 
O Prefeito d:i Município de veré, Estado do Paraná, com bsse na Lei Federal 

8.666/93 e legislação complementar, toma pUbJico extrato de Contrato 
PARTES: Município de Verê- PR e a empresa ANA PAULA MATfERO 34024016814. 
ESPECIE: Contrato nº 4/2018- Processo dispensa n• 4/2018. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar seNiços de apre 

sentBção de palestra aos seNidores do município, r~ferente a implantação do E Social 
-Adequação do Decreto lei nº 8373/2014, obngatôno a todos os entes públicos. PRAZO: 90 (roventa) dias. 

VALOR TOTAL: R$ 7.900,00 (Sete Mil e .Novecentos _Reais). 
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; 

GILMAR PAIXÃO 
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Planalto 
_AVISO DE LICITAÇÃO 

'PREGAO PRESENCIAL' N' 013/2018 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 

Federal de n~ 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal de n" 2727r2.007 de 
2610612007 e suas alterações, subsidiariamente a lei Federal n• 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/20:16 de 14 de dezembro de 2006 e demais leqislaçôes aplicáveis, em 
sua sede sitç a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar licitação na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob nº 013/2018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Contratação de. em~resa especializada visando a prestaçã? de seNiço 
para reah~ção de Assistência T écnice especializada. na .Produção pecuana de leite, 
desenvolvido pela Secretána de Agncultura deste Mun1cip10 de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 43.723,68 (quarenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). 
DATA DA ABERTURA: 01 de março de 2018- as 09:00 horas 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horàro de expedien te. 

DATA DA ASSINATURA: 14 de fevereiro de 2018. 
FORO: Comarca de Dois Vizinhos. 

Ademilso Rosin 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEOOR INDIVIDUAL (MEi) 
AVISO Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL N' 020/2018 
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. toma público que fará realizar no 

local e data abaixo. licitação na modalidade de Pregão Presencial, de acordo com as 
condições particulares do Edital, da Lei n. 0 8.666193, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria. 

OBJETO: Contratação de Empresa de Transporte Rodoviário de Passageiros para 
o Transporte Escolar no Município de Cruzeiro õo Jguaçu, num total de 200 dias l~tivos 
no ano de 2018, conforme especificações nos itens constantes no Anexo Ido Edital. 

DATA.E HORA DE ABERTURA: 28/0212018 as 14:00 (quatorze horas). 
CRITERIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote; 
ENTREGA DE EDJTA.L E INFORMAÇÕ_ES: O Edital e seus anexos podem serre 

tirados na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 
17:00horas, ou através da webpage: h!tp:/Aw.r.v.cruzeirodoiguacu.pr.gov.brl e demais 
informações através do telefone (Oxx46) 3572-8018, tax (Ox:<46) 3572-8001 e email· licilacaocruzeiro@hotmail.com 

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 15 de. fevereiro de 2018. 
JOSE NILTON DE SOUZA 

PREGOEIRO 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL' N' 014/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 
Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n" 2727/2007 de 
26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente é lei Federal n" 8.666193, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em 
sua sede sitg a Praça São Francisco de Assis, ·1583, farâ realizar licitação na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob nº 014/2018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de aulas de xerete, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 a 17 anos, 
desenvolvido pelas Secretaria de Assistência Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 47.727,68 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais esessentaeoitocentavos). 
DATA DA ABERTURA: 01 de março de 2018-as 14:00 horas, 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em hcrário de expedien te. 

ACADEMIA DE CULTURA DO SUDOESTE DO 
PARANÁ 

-ACSUDPR- 

ASSEMBLEIA GERAL 

Com Sede Provisória na R1111 Goiás, 11° 333, na cidade de Funcisco RelirA0t 
..,.....,_. •• ,1~ r> .• - .• ~.: r't;-t> cu:,;n,_w,n 

EDITAL IJE CONVOCAÇÃO 

A Prwidente da ACADfMJA. DE CULTURA. 00 SUDOESTE DO PARANÁ 
ACSUDPR, Mara Luda Mtrisio, no uso de suas atribui~ 
fatatu!Ãria.,; ART.16, §ia, inrilos!J e IV; Rgirneatais: ART. 17; 

CONVOÇA, 

como convt)(',aJo tem, ACADÊMICOS E ACADF:.MICAS EFETIVOS {AS) da 
ACSlJDPR, que esrlverem no gozo de seus direitos estatutários e rq:imcntaís 
~ig:entes para, cm Assembleia GcraJ que será rttlizilda no dl.i 12 (d02e) de 
março do fluente enc, no R'ua Goiás, 333, bairro Ah1orada, nesta cidade, dai; 
091100 às 17hOO, ininterrup1atnt'ntc {art. 11, §Sn do Regimento hittroo), 
conforme a ~eguintc 

QRDEM IJO DIA, 

1 - CONVOCAH: a tnOOS 0$ acadêmlros e acadêmicas, no gozo de scu!l direitos 
t!!ltatutários, su1.ra exerçam 111:u dirflto de voto em cleiçõe,s da no-.·JI Dirttori11 
tx.erutlva e Conselhos dJ1 ACSllDPR r,11ra o triênio 2018/2020, com pwse no 
mês de março de 2018 (art. 14,§1º do EnalutoSocia!); 

11- CONVOCAR a todO!! os aaidêrnico.q e acadêmk3.:i, nu goa de s.rus dircito3 
e..~1:i.tutários, que eestm desejarem, a apreseatar imcriç6es !)'Ira roncorrer ao 

pki_to deiioral nos termos do Art. 17 , §1\ n,~ trinl<! dias que antetecleni o 
pfoito, bem como regisrr-.ir junto à Secretaria a 'clrnpa' compltf'.i, com os 
membros devidamente q~lfficados; 

Ili - .ENC.F:.RRADA II votação, a Comissão eleiloral procederá A apuniçJ<1 do!i 
votos e • proclamação do resuhndo, dl!l'end<1 ser lavrada a respecli11n 11fl1, e ptlos !lrcscntes a~sínada; 

IV - A ~se dos eleitos ocornerá em 15 de março de 2018 Rua Goiu, 3.U, Ccp 
85{;fJ 1-040 Franciscn Beltnlo - Paraná. 

franci.'!C11 Bt-ltrio, 09 de làett.iro dr 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL IJE PÉROLA D'OESTE 
1'éroln IYOe,;1,: - 1:dolf1• d{l 1'amn:i 

R<111 l'r.-.i;;:.c~l< !.''>s:,-, <' Sll\'O.. ;)~(' .. (:~p. ~.<.7~rJ-mó · fM.<!h~;l'.o~(,JH~l'.'~·; 
lfo,,..-P•g..,: hnpo'.'"'•'-'·f'<'"''""v-"'''"-P'·ll"'·br .J;.,,.,.il:~,i,;,,.,,<1f~orofa1J,">«.i,·.pr.!,'Jt'.I>, 

AV[SO DE Rl;VOGAÇÃO 
EDITAL DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N' 01.2018. 

AllJSO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO . . . 1 

O MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE Estado do Parana, por seu Prefeito Mun1c1-1 
P<!I, Senhor NILSON EN~ELS, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA 
PUBLJCO, a REVOGAÇAO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO Nº 01/2018 .. 
(Objeto: contratação de empresa. p~s~ jurídica para .ª .P.restação de Serviços de 
Levantamento Topogri:lfico e Planialtimetr1co para o mun1c1p10 de Perca D'Oeste/PR, 
com data de abertura designada para o dia 23 de fevereiro de 2.018, as 08:30 horas, 
em sua sede administrativa, silo a Rua: Presidente Costa e Silva, 290, Centro. 

Para conhecimento dos licitantes e de quem a mais possa interessar, COMUNICA· 
MOS que fica REVOGADO em todos os seus termos o referido edital, para adequação 
e correção do objeto, do referido certame, no processo licitatório. 

Fundamento Legal - Art. 49 da Lei 8.666/93 - Súmula 473 do Supremo Trihuna! Federal. 
Pérola D'Oeste/PR, 14 de fevereiro de 2~18. 

(;)t 
/ 

NILSON ENGELS 
Prefeito Municipal 

PRECE PODEROSA 

CONVERSA COM JESCS 

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS 
Ohl Minha_s 13 almas.benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pel.o amor qe 

Deus, atendei o meu pe~1do. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vos 
peço sangue que Jesus aerramou, atendei o.meu pedido. Pelas gotas de suor que Je 
sus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo 
que ~ vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me 

~r~~eJ~g~; ~! ~~~t~\~~~t€~~~i ~~u~gisbgiiii~ ~o~~0/i~r:~~c!~~1~~ ~~i~: 
sorte na vida. ?egu1 meus inimigos que oth~s do mal não me vejam, certa as_forças 
dos meus 1rnm1gos. Minh~s 13 almas benditas, sab1das_e .entend!das se me fizerem ~~~~d';r~Jb!~ ~~~lu~~º:s~~.vôs e mandarei impnm1r um m1lhe1ro desta oração 

Todos os dias durante 9 dias orar: Meus Jesus, em vós depositei 
toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, pai e senhor do Uni 
verso. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o 
morto voltar à vida, o leproso sarar, vós que vedes minhas angús 
tias, as minhas lágrimas, bem sabeis, divino amigo, como preciso 
alcançar de vós esta grande graça (pede-se a graça com fé). Fazei, 
Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei conos 
co, durante 9 dias, eu alcance esta graça que peço com fé. Como 
gratidão publicarei esta oração para que outros que precisam de 
vós aprendam a ter fé e confiança na vossa misericórdia. Iluminai 
meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer 
e testemunha a nossa conversa. Jesus tenho confiança em vós. Ca 
da vez mais aumentai a minha fé. Por uma graça alcançada 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO PREGÃO PRESENCIAL NQ 019/2018 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ Nº : 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO: Rua Julio Skrzypczak, nº : 576, FONE: (46} 999215034 

MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, 
anexos 1,11,111, IV, V, VI, VII, Minuta de Contrato, referente contratação de 
empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de 
Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de 
Esportes, deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr.05 de março de 2018 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

RG Nº 0264599198-55 

ASSINATURA: ---~ _ __,___ _ 
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IGUAÇU 
nvovirnünto Humano e Organizacional 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Objeto, Contratação de empresa espeóahzado visandr, a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e ado ltos, desen vo lvimen to de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob n' 17.453.147 /0001 ·30, sediada 
à Rua Rio de Jane iro, 1 72 7, sala O 1, centro, na cidade de Capa nem a, estado do Paraná dec! ara 
o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº anexos 1,Il,111,IV,V,Vl,Vll, Minuta de 
Contrato, referente contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 
Aulas de Badmínton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto .. 

\ \1< 

Capanema, 6 de março de 2018 

~'~ 

'~ 
,..,.,.., -... 117.453.147/0001-301 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP/PR 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 .. 
SALA 01 - CENTRO \ L 85760-000 - CAPANEMA - PR,~) 

\ - 

Marcf)lo ,iosue Hoehrs - Me 
17.453.147/0001-30 - 1 e 90618510-51 
. sala O 1. Centro. Capanerna, Paraná 

:dt,9 · (46) 3030-1030 f 
li~ - r: ~-- .: 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO li 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ Nº: 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO: Rua Julio Skrzypczak, nº : 576, FONE: (46) 999215034 

MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

Credenciamos o(a) Sr.(a)MAURICIO CIRILO HISTER, portador(a) da 
cédula de identidade sob nº 5737899-9 SSP-PR e CPF sob nº 870103729- 
34, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 019/2018, 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 05/março/2018. 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

RG/CPF: 026.459.919-55 

CARGO: Proprietária/ Empresária 
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Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 
Nome do Empresário 
ANA PAULA DA SILVA HISTER 
Nome Fantasia 
PRO DESPORTIVA 
Capital Social 
2.000.00 
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor 
73699932 SESP PR 

Condição de Microempreendedor Individual 

~Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Números de Registro 

CNPJ 
29. 509 .821/0001-30 

Endereço Comercial 

CEP 
85750-000 

CPF 
026.459.919-55 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
23/01/2018 

NIRE 
41-8-0604567-5 

Logradouro 
RUA JULIO SKRZYPCZAK 

Número 
576 
UF 
PR 

Bairro Munícipio 
NOSSA SENHORA DE LOURDES PLANALTO 

Atividades 

Ocupação Principal 
...-Professor(a) particular, independente 

Atividade Principal (CNAE) 
85.99-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE) 
Comerciante independente de 
artigos esportivos 
Comerciante independente de 
brinquedos e artigos recreativos 
Fabricante de partes de peças do 
vestuário - facção, independente 
lnstrutor(a) de arte e cultura em 
geral, independente 
Locador(a) de equipamentos 
recreativos e esportivos, 
independente 
Promotor(a) de eventos, 
independente 
Promotor(a) de vendas, 
independente 
Fabricante de partes de roupas _ . . . 

f. · · f - . d d t 14.13-4/03 - Facçao de roupas profissionais pro rssionars - acçao, m epen en e 

Data de Início de Atividades 
23/01/2018 

Forma de Atuação 
Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes 

} 

t 47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 

14.12-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 

85.92-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriorment/ f.n.· .•. .i í 
! i 

. ',./ 77.21-7/00 -Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

73.19-0/02 - Promoção de vendas 

o::)3 



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento 
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais.tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e 
Funcionamento Provisório. 
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido 
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico 
http://www.receita.fazenda.qov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp 

Número do Recibo 
ME18614570 

Número do Identificador 
29509821000130 

Data de Emissão 
27/02/2018 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SECF:ETARJA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
iNSTifUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANA 

RG: 5.737.899-9 

1J o r 
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à 
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.>: 
ASSINATURA DO T!lULAH 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACiONAL 

REGISTRO GERAL: 5. 737 .899-9 
DATA DE EXPEDIÇÃO: 17/0812010 

NOME: MAURICIO CIRILO HISTER 
FILIAÇÃO: SENO HISTER 

JANDIRA BERTE HISTER 

NATURALIDADE: PEROLA D'OESTEIPR 
DATA DE NASCIMENTO: 28/1211973 

DOC. ORIGEM: COMARCA=APUCARANA/PR, DA SEDE 

C.CAS=10182, lNR0=36B, FOLHA=3 

CPF: 870.103.729-34 

CURffiBAIPR 

ASSJNATUAA DO DlRETOfi 
LEI Nº 7.116 DE 29/08/8:3 

/" 1 
< _, i·~ 

Datá:::...:_ 1~1~ 
<. ·, / 

------L~.=- 
~/1·3; ~-.L.::diJ Ri\ 



', 
'\ /.1 

V-<'"' 
- ! \ .) 



,it-.r,n DA 'Jt-:-_<-~u:1,u,J(:,i. :::-usL:;; .t-. 
') UI !f}f tdJflCACAO oo ('D,RAi\lA 

RG: 8.091.506-3 
REGISTRO GERAL 8.091.506-3 
NOME ULISSES RICARDO ROEHRS 
FILIAÇ},O: L!RIO ROHDE ROEHRS 

EVONJR VIOOITE ROEHRS 

NATURALIDADE: CAPANEMNPR 

DATA DE EXPEDIÇÃO: 10106/2014 

DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1965 

DOC ORIGEM COMARCA=STA CRUZ DO SULJRS, VERA CRUZ 
C CAS.AV.SEP~3343, LIVRO•SB. FOLHA"77 

CPF· 043.57€449-76 

CURITIBAJPR 
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1 
Desenvovimento Humano e Organizacional 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, 
inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, sediada à Rua Rio de Janeiro, nº 1727, sala 01, 
centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, representada neste ato por seu 
proprietário, Sr. MARCELO JOSUE ROEHRS, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
6.926.782-3 SESP /PR e CPF n.º 023.206.539-02, nomeia e constitui seu bastante Procurador 
o o Sr. ULISSES RICARDO ROEHRS, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.? 8.091.506-3 
SESP/PR e CPF n.º 043.576.449-76, a quem confere amplos poderes para representar a 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME perante a comissão de licitações, no que se referir ao 
presente processo licitatório, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 
fases do certame, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
Iance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfírn, praucar tod6s\ os 

CC,1~111 1 
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1tMe1Maa;.;.,au.1u1w@HéM;;1@Hifft., 
MA. R.}cÉL~J~. '·· .. OEHRS - ME 

... · M;µ:"ç.ekrf osué j(oehrs 
::.'.~ $26.782-3 SE:$P/PR 

Propríetárío ·· · 

Marcelo Josué Roehrs - Me 
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A validade deste documento, se impresso, fica SUJeito à cornprovaçáo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: MARIA ANTUNES BITENCORT 
ENDEREÇO: RUA ROCHA FILHO Nº 50 
CNPJ: 12.370.660/0001-43 
CIDADE: SANTº ANTONIO DO SUDOESTE 
ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando prestação de 
serviço de aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinadas as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Esportes deste Município de Planalto no período de março de 
2018 a março de 2020. 

Conforme abaixo segue: 

ITEM I QUANT. PREÇO 
TOTAL 

OBJETO PREÇO 
UNIT. 

01 704 R$ 23.584,00 Profissional com registro e 
qualificação na área de Educação 
Física para a prestação de aulas na 
modalidade de Badmínton 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total de 
32 jtrinta e duas horas mensais). 

R$ 
33,50 

02 1 528 Profissional com registro e 
qualificação na área de Educação 
Física para a prestação de aulas na 
modalidade de Xadrez destinadas a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos do Município de Planalto, 
num total de 24 (vinte e quatro 
horas mensaisJ 

R$ 
33,50 

R$ 17.688,00 

03 1 528 Profissional com registro e 
qualificação na área de Educação 
Física para a prestação de aulas na 
modalidade de Tênis de Mesa 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total de 
24 (vinte e quatro horas mensais2. 

R$ 
33,50 

R$ 17.688,00 

VALOR TOTAL: R$ 58.960,00 

I .l/ 



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

DATA: 31/02/2018 

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
TODAS AS PAGINAS DEVEM SER ASSINADAS. 

Í12.370.660/0001-4âl 
Ma,ta Antunes litencort 

/ ' 
j r __,.,{.,. 

1 =r > 
1 - 

4~ ./1 ..__.,í ·1~/ ! =··· 

ASSINATURA COM CARIMBO 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: PRÓ DESPORTIVA-ANA PAULA DA SILVA HISTER 

ENDEREÇO: RUA JÚLIO SKRZYPCZAK 576 
CNPJ: 29.509.821 /0001-30 

CIDADE: PLANALTO ESTADO:PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando prestação de serviço de 
aulas de Badmínton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinadas as crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes deste 
Município de Planalto no período de março de 2018 a março de 2020. 

Conforme abaixo segue: 

[tTEl\fíQUA:TTi. OBJETÕ- ------ÍPREÇO 
, , 1 UNIT. ,-oT--t---704 Profissional com "registro e IR$ 30,50 
[ 1 'I qualificação na área de Educação I 
I i Física para a prestação de aulas na ! 
1 1 1 modalidade de Badmínton destinadas I 
1 1 a crianças, jovens, adolescentes e, 
1 1 adultos do Município de Planalto, num ) 
1 ! total de 32 (trinta e duas horas I 

1 02~~ 1- 528~+i!~i:::~nal~ coin registro--~-ei-Rf30,50 i -- - - 

I i I qualificação na área de Educação 11 I! 

1 1 j Física para a prestação de aulas na 
I 

) 1 modalidade de Xadrez destinadas a .1 1 

I i crianças, jovens, adolescentes e / 
' 1 adultos do Município de Planalto, num 1 1 

I total de 24 (vinte e quatro horas / j. 
__ J mensais). ------------------------T";::;---~- _ 

528 [ Profissional com registro e i R$30,501 
! qualificação na área de Educação j I 

1 1 Física para a prestação de aulas na I 
i I modalidade de Tênis de Mesa I 

J/ 
1' 

_ destinadas a crianças, jovens, 1 

i ' 1 ~~º~!~~~~s n~mª~~~~~s d:024Mrv~~~ii~ 1 

1 
, 

l~ J _J_quatro horas mensai5L ~--~I __ __L J 

PREÇO j 
TOTAL ~ 

R$ 21.472,00 [ 

• 

1 

1 

i 
j 

1 

1 

~ 
1 

03 

VALOR TOTAL: R$ 53.680,00 

,, j ......- 
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VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS. 

DATA: 31/01/2018. 

• 1 
ASSINATURA COM CARIMBO 



PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: QUELES CRISTINA CARVALHO 

ENDEREÇO: RUA LAURINDO FLAVIO SCOPEL Nº 566 

CNPJ: 19.783.496/000145 

CIDADE: SANTº ANTONIO DO SUDOESTE 
ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando prestação de 
serviço de aulas de Badmínton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinadas as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Esportes deste Município de Planalto no período de março de 
2018 a março de 2020. 

Conforme abaixo segue: 

ITEM I QUANT. PREÇO 
TOTAL 

OBJETO PREÇO 
UNIT. 

01 704 R$ 22.176,00 Profissional com registro e 
qualificação na área de Educação 
Física para a prestação de aulas na 
modalidade de Badminton 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total de 
32 (trinta e duas horas mensais). 

R$ 
31,50 

02 I 528 

03 1 528 1 Profissional com registro e I R$ 1 R$ 16.632,00 
qualificação na área de Educação 33,50 
Física para a prestação de aulas na 
modalidade de Tênis de Mesa 
destinadas a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos do 
Município de Planalto, num total de 
24 (vinte e quatro horas mensais}. 

Profissional com registro e 
qualificação na área de Educação 
Física para a prestação de aulas na 
modalidade de Xadrez destinadas a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos do Município de Planalto, 
num total de 24 (vinte e quatro 
horas mensais}. 

R$ 
31,50 

R$ 16.632,00 

VALOR TOTAL: R$ 58.960,00 



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

DATA: 31/02/2018 

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
TODAS AS PAGINAS DEVEM SER ASSINADAS. 

f.f 9. 783.496/00fJ1 .45f 
QUELES CRISTINA 

CARVALHO 
~ l.amdo ~"" llcaiMi. - . w. Ãil'ont 

Lm1~. '-'AnlMo c1o s~. "'._J 

~ - j / _, ·_--;,/,_,>~<:.-" __ < J'!>·/~>:__ 
ASSINATURA COM CARIMBO 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ Nº: 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO: Rua Julio Skrzypczak, nº : 576, FONE: (46) 999215034 

MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

O representante legal da empresa ANA PAULA DA SILVA HISTER - 
PRÓ DESPORTIVA, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, 
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 05/março/2018. 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

\ 
~:V 

~ 

·~~~ .. 
·-- 

"--· 
RG/CPF: 026.459.919-55 

CARGO : Proprietária/ Empresária 

\ . •' 

:··"·\.-, 



IGUACU 
. H O::,. . ! Desenvov1mento umano e rgarnzac1ona 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº O 19 /2 O 18 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

Pelo presente, declaro que, nos termos do art. 4º., inciso VII, da Lei nº. 10.520/2002, de 
17 /07 /2002 a empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001- 
30, sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do 
Paraná, através do seu representante legal Marcelo Josué Roehrs, RG 6.926.782-3 SSP /PR, 
sob as penas da Lei, que está ciente cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
no respectivo edital. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

Capanema, 6 de março de 2018 

Í17.453.147/0001-3ô1 ~ 
MARCELO JOSUÉ ROl:.HRS .~ 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 • CENTRO - L 85760-000 • CAPANEMA - PR·~·J 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP/PR 

Marcelo .Jos uc Roehrs - Me 
17.453 147/0001-30 - Ln 90618510-51 
sala 01, Centro, Capanoma, Paraná 

- :dh9 - (46) 3030-1030 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO VI 

Declaração de enquadramento em regime de tributação de 
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ Nº: 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO: Rua Julio Skrzypczak, nº: 576, FONE: (46) 999215034 

MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

O representante legal da empresa, ANA PAULA DA SILVA HISTER - 
PRÓ DESPORTIVA, na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, 
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 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data 05/março/2018. 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

RG/CPF: 026.459.919-55 

CARGO : Proprietária/ Empresária 

V 
-~., 

y. 



IGUACU 
Descnvovimento Humano e O~nízacíonal 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que 
a empresa MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, inscrita no CNPJ sob n? 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, 
é MICROEMPRESA, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 
cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório n? 019/2018, realizado 
pela prefeitura municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO. 

Capanema, 6 de março de 2018 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP /PR 

Í17 .453.147 /0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - :~ 

t :cZ h 
1 

Marcelo Josué Roehrs - Me 
17A53 '147/0001-30 -T.e 90618510-51 
. sala O 1. Centro. Capanema, Pararia 

• NW\V Cil:9 - (46) 303Q-'!Q3Q 
I .. , ...• . 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
MARCELO JOSUE ROEHRS • ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas • NIRE (Sede) 
41 1 0736413-5 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
RUA RIO DE JAt-lEIR9, 17?7 • §AL~A 01;,~C~ENTRQ, C.4f'.<\Nl:M>\, f'~, 85.7?0·000 
Objeto 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
Agências de publicidade; 
Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 
Pesquisas de mercado e de opinião pública; 
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas; 

I Atividades de prestação de serviços de informação; 
..,( Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 

Atividades profissionais, científicas e técnicas; 
Serviços de assistência social sem alojamento; 
Serviços domésticos; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
Comércio varejista de artigos de papelaria; 
Comércio varejista de artigos esportivos; 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Cantinas· serviços de alimentação privativos; 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
Atividades de cobrança e informações cadastrais; 
Ensino fundamental; 
Educação profissional de nível técnico; 
Ensino de esportes; 
Ensino de dança; 
Ensino de artes cênicas, exceto dança; 
Ensino de música; 
Ensino de arte e cultura; 
Ensino de idiomas; 
Cursos preparatórios para concursos; 
Atividades de condicionamento físico; 
Produção e promoção de eventos esportivos; 
Atividades esportivas; 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
hnpressão de material para u~o publicitário. 
Capital: R$ 150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CNPJ 

17.453.147/0001-30 

Último Arquivamento 

Data: 02102/2018 

Ato; ALTERAÇÃO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Número: 20180095293 

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

Identidade: 69267823,SESPIPR 
Estado Civil: Solteiro 

Páaina: 001 I 002 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

Data de Início 
de Atividade 

21/01/2013 2110112013 

\ 
Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n2 123/2006) 

Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

_,, 

Status 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} 

CPF: 023.206.539-02 
1 .._., / ,- 

/f 
! 
\ 

Regime de Bens: Não Informado 

Para verificar a autenticidade acesse www JUntacomercial.pr.gov br 
e informe o número 180591851 na Consulta de Autenticidade 

Consuãa d1spornvei por 30 dias 

Documento Assinado Digitalmente 08/02/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ 77.968.170/0001-99 

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 
www.juntacomercial.prgov.br/certificado 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 002/ 002 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

CURITIBA - PR. 08 de fevereiro de 2018 

fb& __ 
--~~--- 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse IN'Nw.juntacomercial.pr.gov_br 
e informe o número 180591851 na Consulta de Autenticidade 

Consulta dispon ivel por 30 dias 

\. 

\ y 

< 
-~ - . 
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IGUAÇU 
Desenvovímento Humano e Organizacional 

PREGÃO Nº 019/2018-TIPO PRESENCIAL 

PROPOSTA DE PREÇOS 
L LICITAÇÃO 
i CARIMBO CNPJ 
1 

1 

1 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Empresa: MARCELO JOSUÉ ROEHRS- ME 

C\ 7,453 .147/0001-3õl l Inscrição 
1 MARCELO JOSUÉ ROEHRS I Estadual 

- ME - i 
l 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 : 
SALA 01 - CENTRO [-------------~----, 

L85760-000 · CAPANEMA - PR _J i Fone/fax: (46)9920-0204 / 3030-1010 

CNPJ: 17.453.147 /0001-30 

90618510-51 

Endereço: 

- _J 
Rua Rio de Janeiro, 1727, Sala 01, 1 

1 Centro 

Cidade 
Estado: CAPANEMA / PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 
PROPOSTA: 

- Tipo de licitação: Menor Preço por Item. 
- Este e todos os outros anexos fazem parte do edital de licitação nº 019/2018 - Pregão Presencial como se nele 
estivessem transcritos. 

BATER CARIMBOCNPJ EM TODAS AS VIAS 

ASSINATURA 

Execução: 12 meses 

Propomos o fornecimento dos produtos e serviços nos valores e nos 
prazos mencionados, sob as condições gerais e específicas indicadas 
neste formulário, com as quais concordamos. 

Validade da proposta: 60 DIAS 

Em 7 de març_? d_e 2018 

r-r--r-r- 

Nome: 1 

Caso nossa empresa seja uma das vencedoras desta licitação, o contrato deverá ser assinado por: 

MARCELO JOSUE ROEHRS 

i L_ 6926782-3 

1 'ii._. .• ..: 
\, 

1 -~ 

Í~_Jrf_;· 
' ' . 

'-' 

~. 

R.G Emissor: SSP /PR C.P.F f 023.206.539-02 

Marcelo .Josué Roehrs - rv1e 
CNPJ 17453.147/0001-30 - l.e 90618510-51 
1727. sala 01. Centro Capanema, Paraná 

11 9 .. (46) 3030-1030 



IGUACU 
. H O:, . .. nvovimanto umano e rqantzactonat 

r ITEM! -~----- OBJETO --~---~~QUANT ! UNID ! PREÇO UN. I PREÇO TOTAL 
· 1 Prestação de serviço de aulas de I l 

i Badmínton, destinada a criancas, 1 i . 
) ~ 1 i ' I jovens, adolescentes e adultos, l i I 
I com carga horária de 08 e oito) 1 i l 
' 1 ' 

1 ! horas semanais num total de 32 
1 

704 ! HORAS I R$ 
i (trinta e duas) horas mensais I i I 

i I desenvolvido pela Secretaria de i ·11 ! 
1 1 1 i 

1 
1 Esportes deste Município de 1 1 
1 1 

f------H2analto _ _ __j_ j__ -------;----------- 
I I Prestação de serviço de aulas de 1 

' 

1 1 Xadrez, destinada a crianças, 
i i jovens, adolescentes e adultos, 
I i com carga horária de 06 (seis) 
1 2 1 horas semanais num total de 24 

1 (vinte e quatro) horas mensais 
I desenvolvido pela Secretaria de 

1 1 Esportes deste Município de 
1 1 Pl l . . . ' ~----f- ana to. +-----i _ __j +- 
1 1 Prestação de serviço de aulas de 1 ' ! 1 

i I Tênis de Mesa, destinada a 1 ' 

1 1 1 

! 1 crianças, jovens, adolescentes e , 1 

[ adultos, com carga horária de 06 . ! \ 
3 1 (seis) horas semanais num total de ; 528 1 HORAS I R$ 

24(vinteequatro)horasmensais i f f 

I desenvolvido pela Secretaria de • 1 i 
, ! Esportes deste Município de 1 

· 

; _j_planalto +--------'--------- 
L TOTAL DA PROPOSTiU_ R$ 56.337,60 

LOTEI 

31,80 

528 HORAS I R$ 31,80 

32,50 

R$ 22.387,20 

R$ 16.790,40 

R$ 17.160,00 1 

Declaramos que, 
1) Nos preços indicados em nossa proposta estão computadas todas as despesas de transporte, os 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem. 
2) O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da 
licitação. 
3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato 
no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. MARCELO JOSUE ROEHRS, carteira de 
identidade nº 6.926.782-3 SSP/Pr e CPF n.º 023.206.539-02, Empresário, Proprietário, residente a 
Rua Território do Acre, 775, Capanema estado do Paraná, como responsável desta empresa. 
4) Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com 
nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente de nº 633780, Agência n? 0738, 
do Banco Sicredi. 
5) Os serviços serão prestados de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal caso seja por 
esta detectada alguma irregularidade nas mesmas, mediante simples declaração de constatação, 
será sanada de imediato. 

F<:u,1 Rio 

l 
Marcelo .Jos ue Roehrs - Me 

il.453.147/0001-30 -t.e 90618510-51 
sala 01. Centro. Capanema, Paraná 

!cih] · (46) 3030-1030 
<, 

\ 

J/ 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 19/2018 

Obieto: prestação de serwço de Aulas de Badmínton, Xadrez e Tênis de Mesa 
Página:1 

Lance Inicial 31,50 

31,30 

31,20 
3 29.50 
4 29,35 

2850 
6 28,30 
7 2745 
8 27,25 
9 2690 
10 26,65 

Declinou 
Lance 

3140 
2 31,25 
3 31 00 
4 29,40 
5 29,00 
6 2840 
7 27,50 
8 2730 

27,00 
10 26.69 

Lance Inicial 
1 2800 
2 26,65 

Declinou --lor 

1 28,90 
2 26,69 

31,50 

26.65 

Declinou 
Lance Inicial 

26,69 

r 

I 

i , I ' 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
M~ntbrQi 

JEANE MARJA DE SOUZA 
Membro 

CARLA FATIMA MOMBACH STURM 
Pregoeiro 

ANA PAl)LA DA SILVA HISTER 02645991955 
. MAURJCIO CIRILO HISTER 

r 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
ULISSES RJCARDO ROEHRS 

Emitido por: CARLA, na ver sâo: 5518y 
07/03/2018 0913 43 



- - - --- ~---------- 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 555-8100 - Fax: 555-8101 

85750-000 PLANALTO PARANÁ 
~~---~~ ~--- 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

DATA: 07/03/2018 

EMPRESA: MARCELO JOSUÉ ROEHRS. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FG TS - Validade até 11/03/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 01/09/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 17/05/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 05/05/2018; 

L - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 12/08/2018; 
L - Contrato Social da Empresa; 
L 

- CNP J da empresa; 

L - Anexo III - Declaração de Idoneidade; 

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

L - Declaração de responsabilidade Técnica ( anexo VII). 



26/02/2018 https//\vwwsifge. caixa. gov br/Empresa/Crf/Crf/F geC FSlmprimirPapelasp?VAR PessoaMatriz=20143702& VARPessoa=20143702& VARUf 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 

17453147 /0001-30 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

Nome Fantasia:IGUAÇU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 
Endereço: R RIO DE JANEIRO 172 7 SALA O 1 ! CENTRO / CAPAN EMA/ PR J 

85760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 10/02/2018 a 11/03/2018 / 

Certificação Número: 2018021005494493266055 

Informação obtida em 26/02/2018, às 14: 17: 13. 

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

https.ówww sifge. caixa. gov br/Empresa/Crf/Crf/F geCFSimprim1rPapelasp?V ,A,R PessoaMatriz=20143 702& VARPessoa=20143702& VARUf=PR& V 1 /1 



05/03/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MARCELO JOSUE ROEHRS 
CNPJ: 17.453.147/0001-30 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11 :40:02 do ~ia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/09/2018.' 
Código de controle da certidão 2532.FDB6.F34C.1559 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

r-: ,-,, 

\&fN 
\ \ \\ À: 

1/1 

cd?J 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado PARANÁ 
GO\/ERi'JO DO ts·,,i.oo 

secrerene oe sezenca 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017491214-85 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.453.147/0001-30 
Nome: MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
~ natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

/ 

Válida até 17/05/2018' - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

\ 

Página 1 de 1 

Emitido via fntemet Pública (17/0112018 09.24:40) 



Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTJ; CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 05/05/2018(SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

,-.. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA 
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM CURSO DE 
COBRANÇA EXECUTIVA NA QUAL SE TIVER EFETIVADO PENHORA. 

Positiva com efeito de negativa Nº: 904/2018 

Capanema, 06 de Março de 2018 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
9ZTMH282QEM2C442XBB2 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

CONTROLE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

{$nrControle} 17.453.147/0001-30 90618510-51 
ENDEREÇO 

22 

,.-... R RIO DE JANEIRO, 1727 - SALA O 1 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Impressão de material para uso publicitário, Cantinas 
- serviços de alimentação privativos, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 
anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de 
publicidade, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, 
culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas, Atividades de cobrança e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente, Ensino fundamental, Educação profissional de nível técnico, Ensino de 
esportes, Ensino de dança, Ensino de artes cênicas, exceto dança, Ensino de música, Ensino de arte e cultura não 
especificado anteriormente, Ensino de idiomas, Cursos preparatórios para concursos, Serviços de assistência social 
sem alojamento, Atividades de condicionamento fisico, Produção e promoção de eventos esportivos, Outras 
atividades esportivas não especificadas anteriormente, Serviços domésticos, Comércio varejista especializado de 
equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de equipamentos de informática1Comércio !\·:,__, 
varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artr os do , !"\.,"\ v 

, . , • 'l\..J vestuano e acessonos \ 0 

' '\ 

·'"· '"" ~ \ '- \ J 



Certidão emitida no dia Capanema, 06 de Março de 2018. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEM2C442XBB2 

~, 
\\__./ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: Iv'1ARCELO ROEHRS - ME 

Z E FILIAIS) CNPJ: 17.453.147/0001-30 nº: 144566761/2018 
• í,11r,--:,1?1JºQ -"~ ºn.,-,3.1n • c_-,Jc..uc,/,-•-l_u1/ do 1-u.iJ ·-U 

Validade: 12/08/2018 ~ 180 (cento e 
Expedi 

de sua expediçào. oitenta) dias, contados da data 

e e r t i f i e a - s e que MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
(MATRIZ E FILIAIS) ' inseri to (a) no CNPJ sob o no 

17.453.147/0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidào emitida com base no art. 642-A da Consolidaçào das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resoluçâo Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabal de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidào sào de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estào atualizados até 
anteriores à data da sua expediçào. 

No caso de pessoa juridica, a Certidâo atesta a 

(dois) dias 

a todos os seus estabelec 
ntos, agências ou filiais. 

resa em rela 

A aceitaçào desta certidào condiciona-se à verificaçào de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidào emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificaçào das pessoas naturais e juridicas 
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 hcnorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

Trabalho ou Comissào de Conciliaçào Prévia. 
de execuçào de acordos firmados perante o Ministério Público do 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nº 20180095293. 
PROTOCOLO; 180095293 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800383902. NIRE; 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 02/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica SUJeito à comprovaç:ào de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificaçáo 
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05/02/2018 
Receita Federal do Brasil 

de e de Situação Cadastra! 
Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NUMERO DE INSCRIÇÃO 
17.453.147/0001-30 
MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 2110112013 
NOME EMPRESARIAL 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOl'v1E DE FANTASIAj 
IGUACU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e ~erencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
73.11-4-00 -Agências de publicidade 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 

70.20-4-00 -Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
74.90-1-05 -Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
97 .00-5-00 - Serviços domésticos 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
47 .61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47 .63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47 .81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
82.91-1-00 -Atividades de cobranças e informações cadastrais 
85.13-9-00 - Ensino fundamental 
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário {Individual) 

LOGRADOURO ..-.,j R RIO DE JANEIRO 
[ 
COMPLEMENTO 
SALA 01 

NUMERO 
1727 

ICEP 
[ 85.760-000 I BAIRRO/DISTRITO ] [ MUNICIPIO 

CENTRO CAPANEMA 
ENDEREÇO ELETRONICO 
TREVISAN73~RBRTURB0.COM.BR ~E FONE 

~) 9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

[
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/01/2013 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
""*"'**"'** 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1 634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 05/02/2018 às 15:45:18 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/2 

http • lfwww receita. fazenda. gov. b ripes soaj u ridica/cn p j/cn PJ reva/cn ojreva _ solicita ca o. a sp 

JUFI 
~ 

1/2 



05/02/2018 
Receita Federal do Brasil 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
17.453.14710001-30 
MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO e DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 2110112013 
NOME EMPRESARIAL 
MARCELOJOSUEROEHRS-ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
85.91-1-00 - Ensino de esportes 
85.92-9-01 - Ensino de dança 
85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança 
85.92-9-03 - Ensino de música 
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
85.93-7-00 - Ensino de idiomas 
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 
93.13-1-00 -Atividades de condicionamento físico 
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário {Individual) 

LOGRADOURO 
R RIO DE JANEIRO 

[ 
COMPLEMENTO 
SALA 01 

NUMERO 
1727 

[
CE,- 
85.760-000 I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I MUNICiPIO J ~ 
CAPANEMA ~ 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 
TREVISAN73@BRTUR80.COM.BR JTELEFONE 

l..í~~J 9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/0112013 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1 634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 05/02/2018 às 15:45:18 (data e hora de Brasília) ••••• 
Página: 2/2 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 001 / 002 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NlRE (Sede) 
41 1 0736413-5 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

21/01/2013 

Data de Inicio 
de Atividade 

21101/2013 
17.453.147/0001-30 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
RUA RIO DE JANEIR<>,.1727: SllL.A01 ;,CENERQ,C.A~l\flll:M.A, ~FI, 85.76()-00() 
Objeto 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
Agências de publicidade; 
Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica; 
Pesquisas de mercado e de opinião pública; 
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas; 
Atividades de prestação de serviços de informação; 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 
Atividades profissionais, científicas e técnicas; 
Serviços de assistência social sem alojamento; 
Serviços domésticos; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
Comércio varejista de artigos de papelaria; 
Comércio varejista de artigos esportivos; 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Cantinas· serviços de alimentação privativos; 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
Atividades de cobrança e informações cadastrais; 
Ensino fundamental; 
Educação profissional de nível técnico; 
Ensino de esportes; 
Ensino de dança; 
Ensino de artes cênicas, exceto dança; 
Ensino de música; 
Ensino de arte e cultura; 
Ensino de idiomas; 
Cursos preparatórios para concursos; 
Atividades de condicionamento físico; 
Produção e promoção de eventos esportivos; 
Atividades esportivas; 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
Impressão de material para uso publicitário. 

.. ·~~~~~. 

Capital: R$ 150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA Mil REAIS) 
Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(lei n° 123/2006) 

Ato: Al TERAÇÃO 

Evento (s): Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
1 

Status ~ 
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} '\ 

\ 

Microempresa Último Arquivamento 

Data: 0210212018 Número: 20180095293 Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

Identidade: 69267823,SESP/PR 
Estado Civil: Solteiro 

) .. '> l . 
J \ 

CPF: 023.206.539·02 

Regime de Bens: Não Informado 

Para verificar a autenticidade acessewww.juntacomercialpr.gov.br 
e informe o número 180591851 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

/7 
/ / 

A 
~A°F' v 

Documento Assinado Digitalmente 08/02/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ 77.968.170/0001-99 

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 
www.juntacomerciai.pr.gov.br/certificado 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Páaina: 002/ 002 

CURITIBA - PR 08 de fevereiro de 2018 

~ ·------ 
- 

LIBERT AD BOGUS 
SECRETAR/A GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www iuntacomerciaipr.gov br 
e informe o número 180591851 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

\ 
i 
1 

\ 
\ 



Prefeitura do Município •• 

Santa lzabel do Oeste •• CNPJ 76.205715/0001-42 

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail:prefsio@gmail.com 
Rua Acácia, 1317 - 85650-000 - Santa lzabel do Oeste - Paraná 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Oeste, Estado do Paraná, situada 

a Rua Acácia, 1317, neste ato representada pelo Prefeito Moacir Fiamoncini: 

Atesta que a empresa MARCELO JOSUE ROEHRS - ME, CNPJ 17.453.147 /0001-30, situado a rua 
Rio de Janeiro, 1059, centro, na cidade de Capanema, Paraná, prestou cursos para "Contratação 
de empresa para prestar serviços e fornecimento de materiais de consumo na execução das 
atividades do PAIF - Programa de Atenção Integral á Família, ofertados exclusivamente no 
CRÂS - Centro de Referência de Assistência Social, no Município de Santa lzabel do Oeste, 
para um período de 12 (doze) meses, com recursos do MDS/PBF/PAIF" conforme Pregão 
Presencial 14/2016 Atendidos Pela assistência social. 

Item Qtd. Und. 
Descrição 

1 1 6 Peça Teatro para crianças e adolescentes 

2 soo Horas Instrutor para oficina de artesanato com reciclados. Profissional com 
licenciatura plena em artes visuais e pedagogia pós-graduado em arte. 

--- ·----- 3 soo Horas Instrutor para de atividades físicas para jovens 

4 10 Und. Palestras com temas variados para as famílias a ser ministrado por 
profissionais habilitados e graduados em Serviço Social ou Psicologia. 

Item Qtd Und. 
Descrição 1 soo Uni d Instrutor para aulas de arte circense 

"(JJ 
{ i\ (:y'-i 

'\' 
Santa lzabel do Oeste, 15 de março de 2017 

Por ser verdade, firmamos o presente, 

V '\ 

CAMILA DE CARLI GRABOVSKI 
PREGOEIRA 



Prefeítura :M.unícíya{ 
ffe. Cayanema 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Capanema, estado do Paraná, situado a 
A v. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro, neste ato representado pela Diretor do 

Departamento de Esportes Marco Aurélio Gazzoni, A TESTA para devidos fins e a quem 

possa interessar que a empresa Marcelo Josue Roehrs - Me, sob o CNP J nº 

17.453.147/0001-30, realizou serviços de Atividades Físicas e Esportivas abrangendo as 

modalidades de Voleibol, Futsal, Handebol, Basquetebol, Tênis de Mesa e Ginastica 

Rítmica, nas escolas municipais Tancredo Neves, Janete Katzwinkel e junto ao Ginásio 
Municipal Arnaldo Busato. 

Atestamos, ainda, que os serviços foram fornecidos satisfatoriamente, 
não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta 
e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Capanema, 09 de maio de 2017 

Marco ,f..qrélio Gazzoní 
1 1 

Direto* do D~pahamento de Esportes 
\· I ' 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
Fone:48-3552-1321- Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA • PR 

\ 

\ 
\) 

r: 



IGUACU 
Desenvovimt:nto Humano e 0~11ízacional 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, sediada 
à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, Declara 
para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, 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. 

Capanema, 6 de março de 2018 

11"7.453.147/0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP/PR 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO 

L~"85760-000 - CAPANEMA - PR,_J 

' •.. ..,, 

Marcelo -Jos ue Roehrs - Me 
17.453 14 7/0001-30 - le 90618510-51 

. sala 01. Centro. Caoanema, Paraná 
!Cíh9 ', (46j 3030-'1030 



IGUAÇU 
Desenvovirnento Humano e Organizacional 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO xxxm, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes;jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

Declaro, sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Lícitatório na 
modalidade Pregão Presencial, junto à prefeitura de PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PLANALTO, estado do Paraná, que a Empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob 
n? 17.453.147 /0001-30, sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de 
Capanema, estado do Paraná, não possui em seu quadro permanente, profissionais menores 
de 18 (dezoito) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob 
condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art.7° 
da constituição federal de 1988 (Lei nº 9854 /99). 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Capanema, 6 de março de 2018 

Í17.453.147/0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 

\ 
i 

N 
\ 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP /PR 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO 

.~ 85760-000 - CAPANEMA - PR.,,.J 

(\ iJ-: 
\_ V 

\ <: 
(\ 

\ -. 

Marcüio Jo~ué Ro~~1rs ·· Me 
17.453 147i0001-30 - i e 90618510-51 
sala Oi. Ccmtro, Capanema. Paraná 

- cíl,9 - ( 46) 3030-1030 



IGUAÇU 
Desenvov1mento Humano e Organizacional 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, sediada 
à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, 
Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o responsável referente a 
execução dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação é: 
1--- NÓME . 1 FORMAÇÃO Í----ASSINATURA ~ ' 
1 ~ 

/ Kleiton K. K. de Bairros 1 ~ 
r--------------r- 
1 1 

: Alex Bruno Kunrath I 

i I 
L--·------------L._____ _ 

-, 
' l 

Bacharel em Educação Física 

Licenciatura em Educação Física 

-------C_:.__.__~__j 

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Capanema, 6 de março de 2018 

'17.453.147/0001-3oi 

Marcelo Josue Roehrs - Me 
17 453.147/0001-30 - l.o 90618510-51 
sala 01, Centro. Capanema, Parana 

- (46) 3030-1030 

MARCELO JOSUÉ ROEHRS ~ 
- ME - 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 ,. 
SALA 01 · CENTRO _• L 85760-000 · CAPANEMA - PR _j . .: 

·\-_· '/ o 1 ( -~ 
-5 

,J(J~ ' (• 
e 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP /PR 



IGUACU 
DesenvovimHnto Hurnano e O~nizacional 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, 
Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianç:as, adolescentes~ jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que 
a empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, sediada 
à Rua Rio de Janeiro, 172 7, sala O 1, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, através 
do seu representante legal Marcelo Josué Roehrs, portador do documento de identidade nº 
6.926.782-3 II/Pr e CPF sob o nº 023.206.539-02, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Capanema, 6 de março de 2018 

f.i7.453.147/0001-3Õ; 
MARCELO JOSUt ROE:HRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 • CENTRO L 85760-000 • CAPANEMA - PR ~ 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6..926. 782-3 SSP /PR 

\ 
~ 
l. 

.. Mf1rcelo Josuó Roehrs - Me :_;) 
174::d 14710001-30 - 1 e 90618510-51 ./~ 
sala 01. Centro. Capanema, Paraná c:7t 

• 'N dh(J - (46) 3030-1030 L 



'<··zft;:-,··T:?;}(f)'7 
Município de Capanema - PR 

Secretaria de Educação, Cultura e Es~orte 

Departamento de Esportes 
Ginásio Municipal Arnaldo Busato 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Capanema, estado do Paraná, 
situado a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro, neste ato 
representado pelo Diretor de Esportes Leandro Roehrs DECRETO Nº 
6.409, DE 18 DE AGOSTO DE 2017, ATESTA para devidos fins e a quem 
possa interessar que 

. ..- KLEITON KRISTIANO KUSCZKOSKI DE BAIRROS, portador 
do RG sob o número 10.142. 793-5 SESP/PR prestou aulas de 
Atividades Físicas, Esportivas, Atletismo e Recreação. 

Atestamos, ainda, que os serviços foram fornecidos 
satisfatoriamente; não existindo, em nossos registros, até a presente 
data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 
obrigações assumidas. 

Capanema, 18 de dezembro de 2017 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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UNIVERSIDADE P ARANAENSE - UNIP AR 
Reconhecida pela Portaria -MEC. n. o 1580, de 09/J J'/993, publicada no D.0.U. de J0,,1 L1993 

lvfantenedora: ASSOCTAÇA·o PARA.NAENSE DE ENSINO E CULTURA -APEC. 

DECLARAÇÃO 

KUNRATH, Registro Acadêmico n.0 00177757, Carteira de Identidade n.? 82907637, C.P.F. 

Declaramos, a pedido e para os devidos fins, que o aluno ALEX BRUNO 

n. 
0 

08575433938, requereu e foi deferida sua matrícula na UNIDADE DE FRANCISCO 

BELTRÃO, desta Universidade, na 3.ª série, do curso de EDUCAÇÃO FÍSICA, na 

modalidade LICENCIATURA, período NOTURNO, para o corrente ano letivo de 2017. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

FRANCISCO BEL TRAO - PARANÁ, 19 de Setembro de 2017. 

Secretaria Acadêmica Setorial 

Código da autenticação: 1777572017091909543116 
Declaração emitida pela Secretaria Acadêmica Setorial 
Em: 19 de Setembro de 2017 
Verificação da autenticidade: www.unipar.br/ \1 

\ 

UNIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO 
Avenida Júlio Assis Cavalheiro, n.• 2000- Centro - Caixa Postal n.• 255 - Telefone/Fax: (0 •• ) 46.3520-2800. CEP: 85.601.000. Francisco Beltrão - Paraná 

HOME PAGE: http:llwww.unipar.br<ib> 



UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR 
Reconhecida pela Portaria - MEC. n." 1580, de 09iJ 1/1993, publicada no D.0.U. de 10 i l 

11993 
Mantenedora: ASSOCIAÇ ÀO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA - APEC 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Diretor Geral da UNIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO, da 
UNIVERSIDADE PARANAENSE- UNIPAR, CLAUDEMIR JOSE DE SOUZA, certifica que: 

...•.. 
ALEX BRUNO KUNRATH 

nacionalidade BRASILEIRA, natural de PLANALTO - PARANÁ, portador da Cédula de 
Identidade - RG. n." 82907637 SSP-PR, expedida em 11106/2008 e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF n." 085.754.339-38, tendo ingressado através de PROCESSO SELETIVO 
(VESTIBULAR), concluiu em 4 de dezembro de 2017, o Curso de EDUCACAO FISICA I 
LICENCIATURA, na UNIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO da UNIVERSIDADE 
PARANAENSE - UNIPAR, havendo colado grau em 24 de janeiro de 2018. 

Certifica, ainda, que o referido curso de graduação encontra-se reconhecido pela 
Portaria SERES/MEC N.º 1099 de 24/12/2015 - Publicada no D.O.V. de 30/12/2015. 

Após requerido o diploma, o prazo para o seu registro é de 90 (noventa) dias úteis. 

,/'' 

/ 
FRANCISCO BELTRAO - PA~NÁ, 24 de janeiro de 2018. 

! ', 
! 



MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

Recibo de Pagamento de Salário 
FEVEREIRO DE 2018 

CNPJ/CEl17453.147/0001-30 

RUA RIO DE JANEIRO. 1059 - CAPANEMA- PR 

Fl 1 

Empregado 82-ALEX BRUNO KUNRATH 

Admissão 19/02/2018 
Salário .. 1250,00 o co 

1 
Tipo Sal .. 1 - MENSAL 

CTPS 9290010-0030 
Salário Fam .. Não ü 

Função INSTRUTOR DE EDUCAÇAO FISICA 
CBO. 232120 

PIS .. 20193846831 CPF. :085. 754. 339-38 w 
a:: 

Depto 6 - NUCLEO OPERACIONAL 
Setor 12 - OPERACIONAL 

Seção . 4 - SERVICOS GERAIS 
w Mat.. 82 f- 
C/) 
w 

Cód. 
Descrição 

Referência Vencimentos 
Descontos z 

2 o SALARIO NORMAL 

39,29 446,43 
t5 o a 

27 o ASSIDUIDADE 

178,57 178,57 

j_:S < o 
301 o SEGURO DE VIDA 

3.21 
3,21 w 

a:: a:: Q~ 

537 o ADIANTAMENTO SALARIAL 
315,00 

315.00 o o: r w 

1 
560 o INS.S 

8,00 
50,00 õ . ' 

fo < .a a , 

1 
- """ < :) y a:: 
.Q -- í::: _, 
< ,.,:: 

z ~ (i:· ü5 
(f) ·< < f- c,:: e. 1 o '"'· ~~d 

~·~ o ,\ 1 a 
ã:i 
w u 
w a:: 
o::: ~~;1 

J... 
Total Vencimentos Total Descontos w <, f- 625,00 368,21 o -- a:: ~/ ~ 256,79 :s Valor Líquido 

u w a 
Processo Cálculo Salário Base 

Salário Contr. INSS 
FGT.S do Mê~ Base Cale. IRRF Faixa IRRF ~1 1233597583 1.250,00 

625,00 50.00 625,00 1 (::) 

t \ . 
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Empregador: ESCRITÓRIO MURALHA DE 
CONT ABILIDAOE L TOA 
CNPJ/CEI.: n.403.244/0001-40 
Endereco.:Av. Julio A. Cavalheiro, 1122. 
Municipio.: FRANCISCO BELTRÃO UF.:PR 
Eso. Estab.: Atividades de contabiliaamc 
Cargo.: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
CBO.: 411005 
Data Admissao: 10 de Fevereiro de 2016 
Registro N.: 8.290.763-7 FLS/Ficha.: 15124 
Remuneracao.: R$ 1.000,00 (Um mil reais) por mês. 

'j' ~ ;• . ! ~-, __ --.r- 

~

j ) 
1, '&ti.-4....1:.;.,.s . 

E DE CONlAb,i.lLN.,;;,. • 
·..V ...•.. 

Empregador MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
CNPJ 17.453.147 /0001·30 

Rua RIO DE Ji\NEIRO, 1059 - CENTRO. 
Municiµio; CAPA.NEMA 

Esp. do Estabelecimento COMÉRCIO 
Est. PR 

Cargo: INSTRUTOR DE EDUCAÇAO FISIC.I\ 

CBO nQ; 232120 
Data de Adrrnssão: 15 DE FEVEREIRO 2018. 
Registro nº: 82 

Remuneração especificada: R$ 1.250,00 (Mil .e D~zentos e 
Cinquenta Reais) POR 

.MÂRCEto1õsu(ROl:fiRS 

l 

\ 

\,....-. 

I ·' 
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[EM~~NcoJ 

TABELIONATO OE NOTA~ 
CAPANEMA - PARANA 

AUTENTICAÇÃO 
A pntSente fotocópia confere 
com seu original. Dou fé. 

2 1 FEV. 2019 

FNI50119 
Patr1cla 

Eacrevente 

~ ill;GISTR(; Kl.EITOH KRISTIANo KUSCZKOSKI OE BAIRROS 
029137-Glf>R 

, 

jEM BRANCõJ 

_) J j 
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CENTRO 
I 

UNIVERSITARIO 
<-~· .....__ 
'--' t.~ 

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Certificamos que KLEITON KRISTIANO KUSCZKOSKI DE 

BAIRROS, de nacionalidade BRASILEIRA, portador do RG nº. 

10.142. 793-5 li/PR, nascido em 12/04/1993, na cidade de CAPANEMA, 

Estado do PARANÁ, concluiu em 17/12/2016, nesta Instituição de Ensino 

Superior, o Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA, carga 

horária total do curso de 2828 horas, e a Colação de Grau ocorreu em 

08/02/2017. O Reconhecimento do Curso foi renovado pela Portaria Nº 

1.092, de 24/12/2015, Publicada no Diário Oficial da União de 30/12/2015. 

A conclusão do referido Curso atendeu as Determinações da Resolução 

CNE/CP nº 01/2002 (Alterada pelas Resoluções CNE/CP nº 02/2007 e 

01/2008) e Resolução CNE/CP nº 02/2002. 

A Faculdade Assis Gurgacz - FAG foi transformada em 

Centro Universitário Assis Gurgacz através da Portaria Ministerial de nº 

190, de 05/04/2016, publicada no DOU de 06/04/2016. 

Outrossim, informamos que o processo de Registro de 

Diploma percorrerá os trâmites legais junto ao órgão competente. 

Por ser expressão da verdade, firmamos esta Certidão. 

Cascavel, 8 de fevereiro de-2017. 

Maria Madalena de Ca,twn~o 
Secrerána Acadêmica 

O 

,, 

Credenciado - Portaria 34/2010-DG 
Centro Universitário FAG 

Av. das Torres, nº 500 - Bairro FAG, Fone: (45) 3321-3901 - Fax (45) 3321-3902 
CEP: 85806-095 - Cascavel/PR www.fag.edu.br 

\ 
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MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 555-8100 - Fax: 555-8101 

85750-000 - PLANALTO 
PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

DATA: 07/03/2018 

EMPRESA: ANA PAULA DA SILVA HISTER. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L . Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 28/03/2018; 
L · Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 20/08/2018; 
L · Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 21/06/2018; 
L . Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 23/04/2018; 

L · Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 19/08/2018; 
L . Contrato Social da Empresa; 
L 

- CNP J da empresa; 

L . Anexo Ili - Declaração de Idoneidade; 

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

L · Declaração de responsabilidade Técnica (anexo VII). 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Inscrição 
Razão Social 
Nome Fantasia 
Endereço 

: I~ _ILJUO SKl\ZYP(/AK S76 N 5 DF l.OURDES PLANALTO PR 8S75t1-0:JO 

A Caixa f,co11ómica Federal, no uso ela etribuiçao que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra se em ,;,tuc1çérn r·egular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

U presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações corno FGTS. 
Validade: 27/02/2018 a 28/03/2018 
Certificação Número: 2018022710440492166908 

Tnforrnaçào obtida em 27/02/2018, às 10:44:04. 

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

' \. 

' 
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Canais 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 
CNPJ: 29.509.821/0001-30 

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 créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:50:50 doJia 21/02/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/08/2018. 
Código de controle da certidão: CA01.A49E.2B8C.5524 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

F, 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017649627-29 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.509.821/0001-30 
Nome: ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

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 contribuinte acima identificado, nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

i 
i 

Válida até 21/06/2018 -'Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

, \ 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (21/0212018 14:58:34) 
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Prefeitura Municipal de Planalto 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 
Nº 12941 I 2018 

IMPORTANTE: 

l. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESEN~ CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 23/04/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

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

REQUERENTE: A mesma 
Planalto. 22 de Fevereiro de 2018 

1 
li CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
C2HJF2QE54X4425RSE 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/ LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HJSTER 02645991955 

INSCRIÇÃO EMPRESA 
CNPJ/CPF /iNSCRiçÃo ESTADCIALJ 

29.509.821/0001-30 t ..... .. . . 1 
ENDEREÇO 

ALVARÁ 
12329 

RUA JULIO SKRZYPCZAK, 576 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP: 85750000 Planalto - PR 
CNAE ! ATIVIDADES I 

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas, 1 

Facção de roupas profissionais, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de ' 
artigos esportivos, Promoção de vendas, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Serviços de , 

organização de feiras, congressos, exposições e festas, Ensino de arte e cultura não especificado anterionne11te,.1• .. ·/ 
"0 0 ,·,.(\,:) 

/ 
/ \f/ l 

\ 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.509.821/0001-30 
Certidão nº: 144984141/2018 
Expedição: 21/02/201~ às 14:55:09 

Validade: 19/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 

29.509.821/0001-30, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 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 ( h t t p : / / www. t s t . jus . b r) 
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 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Públicy do 

f <\ I 
~ 
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Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 
Identificação 

Nome Empresarial 
ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 
Nome do Empresário 
ANA PAULA DA SILVA HISTER 
Nome Fantasia 
PRO DESPORTIVA 
Capital Social 
2.000,00 

Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor 
73699932 SESP PR 

Condição de Microempreendedor Individual 

~ituação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Números de Registro 

CNPJ 
29.509.821/0001-30 

Endereço Comercial 

CEP 
85750-000 

CPF 
026.459.919-55 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
23/01/2018 

NIRE 
41-8-060456 7 -5 

Logradouro 
RUA JULIO SKRZYPCZAK 

Número 
576 
UF 
PR 

Bairro Munícipio 
NOSSA SENHORA DE LOURDES PLANALTO 

Atividades 

~ Ocupação Principal 
Professor(a) particular, independente 
Atividade Principal (CNAE) 

85.99-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE) 
Comerciante independente de 
artigos esportivos 
Comerciante independente de 
brinquedos e artigos recreativos 
Fabricante de partes de peças do 
vestuário - facção, independente 
lnstrutor(a) de arte e cultura em 
geral, independente 
Locador(a) de equipamentos 
recreativos e esportivos, 
independente 
Promotor(a) de eventos, 
independente 
Promotor(a) de vendas, 
independente 

Data de Início de Atividades 
23/01/2018 Forma de Atuação 

Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes 

47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 

47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

14.12-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
i \...; 

ll .. ~Tt '\ 
85.92-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

77.21-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

73.19-0/02 - Promoção de vendas 

< \ ~ 

- ' 

Fabricante de partes de roupas 14_ 13_4/03 _ Facção de roupas profissionais profissionais - facção, independente 



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento 
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 
Declaro. sob as penas da Lei. que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais.tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições. alvará. licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido 
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009. do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico htt ://www.receita.fazenda. ov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fc "/consulta.as 

Número do Recibo 
ME18614570 Número do Identificador 

29509821000130 Data de Emissão 
27/02/2018 



27/02/2018 
Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

JUFi 
~ 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 29.509.821/0001-30 / 
23/01/2018 MATRIZ CADASTRAL 

1 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 

ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PRO DESPORTIVA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

85.99-6-99 • Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
14.13-4-03 • Facção de roupas profissionais 
47.63-6-01 • Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
77.21-7-00 • Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 
85.92-9-99 • Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
82.30-0-01 • Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
14.12-6-03 • Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 • Empresário (Individual) 

[ 

LOGRADOURO 

R JULIO SKRZYPCZAK NÚMERO 
576 

[ COMPLEMENTO 

I CEP 85.750-000 
BAIRRO/DISTRITO 

NOSSA SENHORA DE LOURDES 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

[ 
TELEFONE 
(46) 9918-4393 

[ 
MUNICÍPIO 
PLANALTO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
HISTER32@YAHOO.COM .BR 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/01/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
*******• 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Emitido no dia 27/02/2018 às 11 :20:51 (data e hora de Brasília). 

'::'{ 
f' . .J 

'"" N' }::/ 
Página: 1/1 \, .• ~ 

'\ 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1. 634, de 06 de maio de 2016, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjrevalcnpjreva_so/icitacao.asp 



Colégio Estadual José de Anchieta - Ens. Fundamental e Médio 
Rua Joaquina de Vedruna, 284-Fone (46) 3555-1421 
CEP: 85750-000 Planalto - PR Paraná 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins e a quem interessar, que o professor Mauricio Cirilo 
Hister RG: 5. 737.899-9 professor da disciplina de Educação física, lotado neste 
estabelecimento de ensino, realizou atividades de treinamento esportivo para 
participação dos jogos escolares na função de técnico, nas modalidades Tênis de mesa, 
Xadrez e Badminton. 

Sem mais, firmo o presente; 

1 - r: . ( :''.! '\ " .. -- . !.· .. · .. /· i ,,-··, 

, FaustoA,nfôn"io de Morais . 

diretor 

\. 

i -. f I 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO Ili 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ Nº : 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO: Rua Julio Skrzypczak, nº : 576, FONE: (46) 999215034 

MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 019/2018, 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 05/março/2018. 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

RG/CPF: 026.459.919-55 

CARGO : Proprietária/ Empresária 

1 ' - 
\ 



PREGÃO PRESENCIAL NQ 019/2018 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXlll 
DO ARTIGO 7Q DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PROPONENTE: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ NQ: 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO Rua Julio Skrypczak NQ 576 

FONE:46999184393-46999215034 MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL NQ 019/2018, por seu representante, declara, na 
forma e sob as penas impostas pela Lei nQ 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6Q do artigo 27 
da Lei nQ 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 XXXlll do artigo 7Q da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data 05/março/2018. 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

RG/CPF: 026.459.919-55 

CARGO : Proprietária/ Empresária 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ Nº : 29.509.821/0001-30 

ENDEREÇO: Rua Julie Skrzypczak, nº: 576, FONE: (46) 999215034 

MUNICIPIO: Planalto EST: Paraná 

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o 
responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a 
referida licitação é: 

NOME: MAURICIO CIRILO HISTER CREF Nº 8426-G/PR 

FORMAÇÃO: Licenciaz;.c~~r~(?do em Educação Física. 

ASSINATURA: /, /;; ' -rÍ \ ' 7 '= . 
. / 

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data 05/março/2018. 

NOME: ANA PAULA DA SILVA HISTER 

RG/CPF: 026.459.919-55 

CARGO : Proprietária/ Empresária 

\ .. 
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MAURICIO ClRILO HISTER 

REGISTRO 

008426-G1PR 

:,i.,,., 

CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
Conselho Regional de Educação Física- CREF - 9 

LICENCIADO/BACHAREL 

2710512017 26105/2022 2811211973 

SENOHISTER 
JANDIRA BERTE HISTER 

SSP - PR 28/04/1989 

BRASILEIRA 

CPf 

870.103 729-34 

\i 

\ 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE 
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

CONTRATANTE: Ana Paula Da Silva Hister, CNPJ nº 29 509 821/0001-30, Rua Julio 
Skrzypczak 576, Planalto-PR, no ramo de atividade Atividades de ensino de Xadrez, Badmínton 
e Tênis de mesa CNAE 85 99-6/99 Outras atividades de Ensino não Especificadas 
anteriormente. 

CONTRATADO(A): Mauricio Cirilo Hister, profissional, brasileiro, casado, profissional de 
Educação Física CREF nº 008426-G/PR, RG 57388999-9 SSP/PR, CPF 870. 103. 729-34. 
residente a rua Julio Skrzypczak, nº 576. Planalto PR 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de 
Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o 
seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A CONTRATANTE, empresa cuja atividade é da área de Ensino de Badmínton, Xadrez e Tênis 
de mesa e outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, a fim de atender 
atletas de 8 anos em diante, nas modalidades de Xadrez, Badmínton e Tênis de Mesa sob a 
forma de treinamentos de iniciação, intermediário e de alto rendimento , acompanhando os em 
competições e nos treinamentos o CONTRATADO(A), o(a) qual obriga-se a prestar à 
CONTRATANTE serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnico 
profissional conforme atribuições previstas na Lei. e a assumir a responsabilidade técnica 
perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREF Conselho Regional de Educação 
Física) 

Parágrafo único - O(A) CONTRATADO(A) prestará à CONTRATANTE as seguintes 
atividades: Treinamentos de Iniciação, Fundamentação, alto rendimento e acompanhamento 
técnico em competições nas Modalidades de Xadrez, Badmínton e Tênis de Mesa, enfim, tudo 
o que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade 
explorada pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATANTE deverá indicar o(a) CONTRATADO(A) como responsável técnico. por sua 
atividade na área dos Treinamentos de Xadrez, Tênis de mesa e Badmínton, e o 
CONTRATADO deverá registrar, perante aquele Órgão, RRT - Registro de Responsabilidade 
Técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com 
reconhecimento de firma. O número de horas será de 20 horas aula semanais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições 
previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao (à) CONTRATADO(A), todo dia 
10 (dez) do mês subseqüente àquele do serviço efetivamente prestado , a importância de R$ 
1940,00. O pagamento será efetuado na sede da CONTRATANTE, com emissão do respectivo 
recibo pelo(a) CONTRATADO(A). 

Parágrafo 1° - Ao (a) CONTRATADO(a) fica reservado o período de trabalho das 07:30 as 
11. 30 e 15 30 as 18:45 h diários, 20 horas semanais e 80 horas mensais. 

O pagamento 2° será efetuado na sede da CONTRATANTE, com emissão do respectivo recibo 
'\ 



qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a 
CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a 
denunciação da lide, salvo no caso de conduta da própria CONTRATANTE contrária à 
orientação dada pelo(a) CONTRATADO(A). 

Parágrafo único - Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o(a) 
CONTRATADO(A) deverá fazer por escrito suas orientações à CONTRATANTE e aos seus 
prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência. 

CLÁUSULA OITAVA- DO FORO DE ELEIÇÃO 

As partes elegem o foro da Comarca de Capanema PR, para qualquer demanda judicial relativa 
ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro. 

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso. 

Planalto PR, 28/02/2018 
Local, dia, mês e ano. 

CONTRATANTE 

ANA PAULA DA SILVA HISTER 

CNPJ 29 509821/0001-30 

CONTRA T ADO(A) 

MAURICIO CIRILO HISTER 

RG 5737899-9 SSP-PR 

TESTEMUNHAS (informar nome e RG): 

RG: Órgão expedidor 

RG:, Órgão expedidor: 
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Andamento de Processos 
JUNTA COM!:RCJAL 

DOPARA.NA 

Data: 07 /03/2018 
Hora: 08:03 

Protocolo: 18/139816-8 

Empresa: ANA PAULA DA SILVA HISTER 02645991955 

Data de Entrada: 28/02/2018 

Situação: EM TRÂMITE 
Data de Situação: 07/03/2018 

PROCESSO NAO PODE SER RETIRADO 
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.. 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 hs, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM e equipe 
de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E JEANE MARIA DE SOUZA, designados 
conforme Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, para a realização dos atos 
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, 
que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis 
de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de 
ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, tendo 
como valor máximo a importância de R$ 56.386,90 (cinquenta e seis mil, trezentos e 
oitenta e seis reais e noventa centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciado os 
representantes das empresas: ANA PAULA DA SILVA HISTER SR. MAURICIO 
CIRILO HISTER E MARCELO JOSUÉ ROEHRS SR. ULISSES RICARDO 
ROEHRS. A Pregoeira 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, foram abertos os envelopes contendo as propostas 
e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente 
examinadas, com a análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de 
execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em 
seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foi considerada como 
rooosta válida consag-rando-se vencedora a empresa subsequente: 

1 1 1 !Prestação de serviço de aulasr H 
1 

704 
1 26,65j 18.761,60 de Badrninton, destinada a 

crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 
08 (oito) horas semanais nu 
total de 32 (trinta e duas) horas 
mensais desenvolvido pela 
Secretaria de Esportes deste 
Município de Planalto. 

1 1 2 !Prestação de serviço de aulasl H 
1 

528 
1 26,65j 14.071,20 de Xadrez, destinada a 

crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 
06 (seis) horas semanais num 
total de 24 (vinte e quatro) 
horas mensais desenvolvido 
pela Secretaria de Esportes 
deste Municí12_io de Planalto. 
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1 3 Prestação de serviço de aulas H 528 26,65 14.071,20 
de Tênis de Mesa, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 
06 (seis) horas semanais num 
total de 24 (vinte e quatro) 
horas mensais desenvolvido 
pela Secretaria de Esportes 
deste Município de Planalto. 

TOTAL 46.904,00 
Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se 
continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e 
considerada vencedora: ANA PAULA D A SILVA HISTER, em conformidade com o 
constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o 
envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Sendo que a 
empresa ANA PAULA D A SILVA HISTER, foi declarada IN ABILIT AD A, tendo em 
vista o não cumprimento ao disposto no item 9 (da habilitação) alínea h" pertinente a 
apresentação da Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a 
empresa licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data de 
abertura desta licitação; 
Ficando assim convocado o segundo colocado: 

1 1 1 [Prestação de serviço de aulasl H 
1 

704 
1 26,691 18.789,76 

de Badminton, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 
08 (oito) horas semanais num; 
total de 32 (trinta e duas) horas 
mensais desenvolvido pela 
Secretaria de Esportes deste 
Município de Planalto. 

1 1 2 !Prestação de serviço de aulasl H 
1 

528 
1 26,69/ 14.092,32 de Xadrez, destinada a 

crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 
06 (seis) horas semanais nurru 
total de 24 (vinte e quatro) 
horas mensais desenvolvido 
pela Secretaria de Esportes 
deste Município de Planalto. 

\ 1 1 3 !Prestação de serviço de aulas H 528 26,69 14.092,32 de Tênis de Mesa, destinada a 
crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 
06 (seis) horas semanais num; 
total de 24 (vinte e quatro) 
horas mensais desenvolvido 

1.~* pela Secretaria de Esportes! 1 1 1 

'L' 

~ 

(\ 
\ l. ' \ 2 (\ 

""" 

)'• 

\ 1..l J 



1 /deste Município de Planalto. 
1 1 1 

TOTAL 
46.974,40 

No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma 
impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por 
parte da licitante participante. A pregoeira em decorrência do resultado e do lance 
verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA os objetos deste procedimento 
licitatório, em favor da empresa MARCELO JOSUÉ ROEHRS, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ Nº 17.453.147 /0001-30, situada na Rua Rio de Janeiro, nº 1727, 
Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, classificada em 1 º lugar para o 
fornecimento do objeto em sua totalidade, pertinente a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis 
de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de 
ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, conforme 
edital de licitação e proposta de preço das licitantes. Pela pregoeira 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 encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes. 

\ / ,/ '\ 

CARLA FA TIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056-719-43 

,'. , \ \ ',' . . . - 1 ' . 1 l ',, , \ ·, ; ' ) ,) J, -,, i: },. ' µ 
CEZAR AUGUSTO SOARES 

_; Presidente 
066.452.549-03 

! / /1 
'\ J /' 

MAUtüe1b cüt1to HlSTER 
Ana Paula da Silva Hister 

Marcelo Josué Roehrs. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 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 
• ''º·~f'Y 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 nº 019/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e 

Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, 
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município 
de Planalto, em favor da empresa MARCELO JOSUE ROEHRS ME, e em 

consequência ADJUDICA, ratificando os objetos em favor da mesma para que 
produza seus efeitos legais. 

Planalto-Pr., 12 de março de 2018 

.,r 
.{' s--------- li,,.-·---------- --- (..__~·. - ·----------- ,_ --------- 

INÁCIO JOSÉ WERLR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações executadas pela 
Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, a classificação ficou a seguinte: 
IANA PAULA DA SILVA HISTER 

2 1 1 1 1 /Prestação de serviço de aulas de Badmínton, 
destinada a crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 08 (oito) horas 
semanais num total de 32 (trinta e duas) horas 
mensais desenvolvido pela Secretaria de 
Esportes deste Município de Planalto. 

18.761,60 

2 1 1 1 3 /Prestação de serviço de aulas de Tênis de 
Mesa, destinada a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos, com carga horária de 
06 (seis) horas semanais num total de 24 (vinte 
e quatro) horas mensais desenvolvido pela 
Secretaria de Esportes deste Município de 
Planalto. 

MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

2 1 1 1 2 /Prestação de serviço de aulas de Xadrez, 
destinada a crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 06 (seis) horas 
semanais num total de 24 (vinte e quatro) horas 
mensais desenvolvido pela Secretaria de 
Esportes deste Município de Planalto. 

1 

1 

1 1 /Prestação de serviço de aulas de Badmínton, 
destinada a crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 08 (oito) horas 
semanais num total de 32 (trinta e duas) horas 
mensais desenvolvido pela Secretaria de 
Esportes deste Município de Planalto. 

14.071,20 

14.071,20 

18.789,76 

1 1 2 /Prestação de serviço de aulas de Xadrez, 
destinada a crianças, jovens, adolescentes e 
adultos, com carga horária de 06 (seis) horas 
semanais num total de 24 (vinte e quatro) horas 
mensais desenvolvido pela Secretaria de 
Esportes deste Município de Planalto. 

14.092,32 

1 
3 /Prestação de serviço de aulas de Tênis de 

Mesa, destinada a crianças, jovens, 
adolescentes e adultos, com carga horária de 

14.092,32 

11....IU 
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06 (seis) horas semanais num total de 24 (vinte 
e quatro) horas mensais desenvolvido pela Secretaria de Esportes deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr., 07 de março de 2018 

( ' ; ' ' 
CARLA F. MOMBACH 

STURM 
Pregoeira 

027. 056. 719-43 

' ' J 
/ ••• / \ ' 1 .• · ·--~-- . ' ' \ - _.,,. 

CEZAR AtJGUSTO SOARES 
Membro 

066.452.549-03 

, , (' r 
(j , (L )' .L' cJ L(ljúa ,J.,., 'f :Wtt.;11 

ANE MARIA DE SOUZAí I 

Membro / 
675.443.399-04 _/ 
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PARECER JURÍDICO 
REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

O presente Processo de Licitação nº 019/2018, na modalidade de 
Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badmínton, Xadrez e 

Tênis de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, 
desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, 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 nº 10.520 de 

17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007, Lei Federal 

nº 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr. Prefeito, 
após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a 
adjudicação dos objetos a empresa vencedora do certame. 

Planalto-Pr., 12 de março de 2018 

PATRIQUE MATTOS DREY 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR Nº 40209 
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r,nl\.T'T'T) J\ 'T'n A T"\l\,t"Tl\.TTC''T'T) "'T'T"trn nr, DT>T:C'T'" r» "n 
\.....V 1" .1. .1.\.r'l. .1. V r'l.Lll'l'.1..1..l 'li .1.iJ .1. ..l\.r-1 .1. .l 'I' V Li' L .l ..l\.L,J .1. I"1\-r1V 

DE SERVIÇOS Nº 064/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

Conb·ato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa Marcelo Josué Roehrs, na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ nº 
'7f ALA l:"'°'L IAAA-1 11" -•,l, -•·- -l- •• :-J- ••• - •• .<_ ··-·-··--,--•,-l- ._,l_ n .. ,(_;,, 11.lf ••. ,;.;, •• l , V.':tuu.v.:.u; vvu.1-.1u, .llt~Le aLv utv1uau.LtHLt .1tp1c:~e.uLauv pt.1v 1 Lt1t:1tv .1v1tHUL.1JJa1, 

senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 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 nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob n" 815.418.219-04. 

CONTRATADA: MARCELO JOSU.t. ROEHRS, inscrita no CNPJ sob n" 
17.453.147 /0001-30, com sede social à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 1, Centro, 
Centro, Municípío de Capanema, Estado do Paraná, neste ato representada por seu 
Adminish·ador: Sr. MARCELO JOSUÉ ROEHRS, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador do RG nº 69267823 SSP /PR e do CPF nº 023.206.539-02, residente e 
domiciliado Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 1, Centro, Centro, Município de 
Capanema, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRA TO 

T VAT.OR V_A_T._0-Ri 
1 : 
: UNIT. TOTAL i 
f ----------! Prestação de serviço de aulas de / 26,69 18.789,76 ! 

Badminton, destinada a crianças, j I 
jovens, adolescentes e adultos, / 
,...,......_,, ,.... .......•..• n-~ h"""....,-4 .•..• .;,..., ~r"I, nQ 1""'.;.,_r"\, r 
\..V.U.l \..U.ibU. H'-JJ.U..iJ.u U.\.. VV \V.i<V/ f 

horas semanais num total de 32 i 
(trinta e duas) horas mensais / 
desenvolvido pela Secretaria de j 
Cultura deste Município de l 

! ~, .• 1 I i : r Y1ana1ro. 1 !-----~--:~------.+.-- ' -r+ 

/ / 528 ! / Prestação de serviço de aulas de / 
I i / 1 Xadrez, destinada a crianças, 1 '--------..L...----·--·----L..._---~ . -------·----- -~-- 

O presente Contrato tem por objeto a conh·atação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis 
de Mesa, destinada as crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de 
ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto, conforme 
abaixo segue: ··---- 

i TTFM I OlTANT ! TJNTO. i i - . i . 
~------L-------·+ 
/ 01 / 704 ! H 

OTSCRTMJN AC ÃO 
.s 

26,69 14.092,32 
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i I :---~ 
L _ 

jovens, adolescentes e adultos, 
--·-· --··--· 1. ---e.;. .J" n;- 1--:., 
LV1H LGJ.ba HV1a11a Ut vu \.:>t1.:>J 

horas semanais num total de 24 
(vinte e quatro) horas mensais 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura deste Município de 

I i : i Planalto. f-----------'---------1 -+---------..._ 

1 528 ! 1 Prestação de serviço de aulas de ' 1 

f Tênis de Mesa, destinada a 1 

I crianças, jovens, adolescentes e 
I adultos, com carga horária de 06 
1 (seis) horas semanais num total de ! 

/ 24 (vinte e quatro) horas mensais / 
/ desenvolvido pela Secretaria de / 
I Cultura deste Município de / 1 
1 1 ! ! Planalto. 1 1 

~ 1 r 
TOTAL 1 ! 46.974,40 i 

; ---'---------- Parágrafo Unico - 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 nº 019/2018, juntamente com seus 

1 

! í-------1 
26,69 i 14.092,32 ! 

1 

o:>novA<o o -:, .••.•.•. ""'""'+"' .--lo:, rn1\TTP ,\ T ,\ T) ,\ ..._.._.._.._..__,~"...._,.._.. ..._. ._..._ _t-"-'-....,._J-''-.."u;,......_ .••. -......._ ...__.......,, ..•.. ,. ..•.. ....._.,.,,_ --.....__... .•..•.. .....,...._ ..i..• 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

Pela execução do objeto ora contratado, a CON1RATANTE pagará à 
CON1RATADA o valor total R$ 46.974,40 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta 
• -·--L.,_ ..•• ! .• -···---··-"-- •••••-··---\ ,.1._,_; ·••·· J: ••• 1 .•. J ••••••• : ••• ,1" fl'\7,\Tf"\D C y_uauu .lCCl!::> C 1.J.UctlCUlct LC!llct\lU::>J, uayu1 yvi l.HCllllt UtHVUUHauv li r\LVJ.\. CONTRATUAL". 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos dar-se-ão até o 15º (décimo quinto) dia subsequente a 

execuçào mensal dos serviços, meàianre apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de 
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria de Cultura/Esportes. 

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

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 LLAUSULA QUINTA 
DOS PRAZOS 

2 
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O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, 
,..,,...,,,. ,-.1-;;. 71 lO'l/'lO")O -..nA,,..,,.,.r"' ,.,.,.. •• -.-. •• ,.....,..,....,...,,.;r"' ,.r,... -.~.-. •• ,.r,.. ~"'~ ., T ,,.; .,,.o Q C.C.t:../O'l ,:,,,.,.,,.;r,.,. 
.:..._._ •.• «H .. vi/"'-'! ,_.,._v, yv-....__..,......, .:,.._._ y._._,._._v5uuv "'- n._v._._.v ._v._._, u .__,'-_. u v,vvv/ ..,....,, ._.._,,""'- 
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; 
h) d.:ir .'Í (Y)NTR A TA D A ri<.; rnndi1'ÕP<.; nPrP<.;<.;~ri;:ic.; '1 rP<111 Ia r PYPrt1r;'ín / .... ,. · ·. . . . . ,. . . 5 .. ,,, ,, . . . . . <.} ',, •, . s : 

do Contrato; 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
~\ n-""'-·,,· ~ ~··"-"-"-~ ,.:,,_~ "~=,;~~~ ,.~ C~--~ ~;,,~._~,.:,~. UJ }'.lCal(.H u CACCU\UV uvc:, c:)C.1 V.l\Va HU .lV.lHLU UJU.c:)lUUu, 

b) prestar os serviços nas dependências do Centro .Municipal de 
Aprendizagem Irmão Caçula, localizado na na Rua Alberto Santos 
Dumond s/nº 1583, Município de Planalto; 

e) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela - . ' -, '.•.. ' , oecretaria ue v.unura, a quai ncara responsave1 pero 
acompanhamento dos serviços executados; 

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

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

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

g) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
ronwrri;:iic.; nProrrPntPc.;,'. 

h) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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i) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
-··0-"-"'" ~" r"- •...•.... ",.~ ,..)~- •.•.•... ~...,,_"- ~ .. ~ -~--- •. ~T·"~ --'-"•• 
LALLU\ctv uv '-V.uuu,u, \.H.ILU.ULL.U,v.:, 1.fuc LVULjJJ.V\'t.l.LL Lc>lCH 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especiat encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da C01'.'TRAT ANTE 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 nº 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contraio. 

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 DECIMA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
Serão incornorados 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 
nA np~rT~ÃO 

Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, 
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 

- : ,., •• - •• • :1.: l: ..J • :J • ..J • •• ._ • ]_ •• "'C " -l • • _ • •-.: • •• • ·- • • ·- .•• - - • . •• L: ·- ._ l - -l ..• , a HHJJVt>.:,1uu1uaue ua LVHLlUZ:,aV uv.:, .:,e1 VJ.\V.:, llVt, jJ1L1LV.:, t:'.Z:,l1JJU1auv.:,, 

c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 
serviços/ objeto contratado; 

.1 

\ e: l 
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comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato poderá ser rescindido caso 

ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à ,\ ,..!-.;-;~,__~~'-~· 
[l_U.J..lt.1.1 l.L.')l.t_ ( .. i.\~.Ll.Vf 

e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização 
do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

t') o àesatenàimemo das àeterminaçoes regulares da autonaaae 
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, 
assim como a de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 

j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 

1) nrorrPnri;l rf p r;lc;;n fnrh1itn n11 dP fnrr;l maior rP<nil;irnH>ntp t .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. ' . o .. . . . 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de março de 2020, 
tenuu iuício d pdliiJ da assinaíura do respectivo contraio, podendo ser prorrogauo na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omi<,sos 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 do 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. 

1 { ~ \ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP]Nº 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 

efeitos legais. 
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) 

Planalto-Pr., 12 de março de 2018. 

CUNTRA1AN1.t. 
LÜ.NlRATAVA 

T'ES'TEMUNHAS: . 

\ e r ·, 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICrTAÇÃO 
CONTRATO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando 
o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de confonnidade com a ATA 
de Sessão Pública de Pregão Presencial nº O 19/2018, lavrada em 07 de 
março de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo 
Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de 
acordo com o abaixo descrito: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Badmínton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada 
as crianças. adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto. 
EMPRESA: Marcel Josué Roehrs 
QUANTIDADE: 1760 Horas 
VALOR TOTAL: R$ 46.974,40 (quarenta e seis mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e quarenta centavos). 
DATA: 12 de março de 2018 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código ldentificador:BOBAB6E6 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 13/03/2018. Edição 1461 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

13/03/201~ 98~9 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
CONTRATO 

Praça São Francisco de Assis, 1583 
85. 750-000 - Planalto - Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

DATA DA ASSINATURA: 12 de março de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: Marcelo Josué Rohers 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada 
as crianças, adolescentes. jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto. 
QUANTIDADE: 1760 Horas 
VALOR TOTAL: R$ 46.974,40 (quarenta e seis mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e quarenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2020 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 
Código Identificador:78F9364] 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 13/03/2018. Edição 1461 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

13/03/201,8 .9~t38 
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ESTADO DO PARANi\. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
COl\TRATO 

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 DE 14 DE FEVEREIRO 
DE 2018 

CARLA FATIMA MOMBACH STURM, na qualidade de Pregoeira 
do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria 
nº. 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, em cumprimento à Lei Federal 
de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 
272712007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº. 8666 de 21 
de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, 
TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente: 

PRESENCIAL Nº 019/2018 
EDITAL DE LICITA,ÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO 

1 . Objeto da Licitação 

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de Aulas de Badminton, Xadrez e Tênis de Mesa, destinada as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvimento de ações 
executadas pela Secretaria de Esportes, deste Município de Planalto. 
2. Empresa Participante: 
2.1 MARCELO JOSUÉ ROEHRS 
Situação: Classificada 
3. Empresa Vencedora: 

3.1 MARCELO JOSUÉ ROEHRS, pessoa jurídica, com inscrição 
no CNP.J Nº 17.453.147/0001-30, situada na Rua Rio de Janeiro, nº 
1727, Centro, Município de Capanerna, Estado do Paraná, classificada 
em !º lugar, totalizando o importe de R$ 46.974,40 (quarenta e seis 
mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). 
4. Data da Abertura: 

4.1 A Licitação Pregão Presencial nº 019/2017 de 12 de fevereiro de 
2018, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 07 
de março de 2018 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de 
Assis, nº 1583, Centro. 

Planalto, Estado do Paraná, em 07 de março de 2018 

CARLA FATIUMA MOMBACH STURM 
Pregoeira 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código ldentificador:484E3D7D 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 13/03/2018. Edição 1461 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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