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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 
PLANALTO - PARANÁ ------ 

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

DE: Zenaide Salete Gallas Werle - Secretaria de Assistência Social 
DE: Erica Tomazzoni - Secretaria de Educação 
DE: [air Dilceu Weich - Secretaria de Esportes 
PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Planalto-Pr., 05 de fevereiro de 2018 

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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 
17 anos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social/Secretaria de 
Educacão/Esportes deste Municínio de Planalto, conforme ab · o - 

--_r -- 
-· - -n---· Item Objeto Quant Unid Preço Preço 

unitário total 1 Prestação de serviço de aulas de karate, 1144 H 41,72 47.727,68 estilo goju-ryu, destinada a alunos com 
idades de 06 à 17 anos, desenvolvido tela Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação/Esportes 

r--· 1des_te Município de Planalto. 
TOTAL 

47.727,68 
O custo total estimado da solicitação acima, importa no 

valor aproximado de R$ 47.727,68 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete 
reais e sessenta e oito centavos). 

Prazo de Execução/Vigência: 31/03/2020 

Cordialmente, 

ZENAIDE SALETE GALLAS WERLE 
Secretária de Assistência Social 

'· 
f 

ÉRICA TOMAZONI 
Secretár~a de Educação 

'· 

JAIR ÓILCEUWEICH 
Secretário de Esportes 
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Solicitação 

De: Érica Tomazoni - Secretária Municipal de Educação 

Para: Inácio José Werle - Prefeito Municipal de Planalto 

Planalto - PR, 15 de Fevereiro de 2018. 

Senhor Prefeito. 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para 
contratação de empresa especializada visando prestação de serviços de aulas de karatê, estilo 

goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte deste Município de 
Planalto, conforme segue abaixo: 

O 1 / Contratação de empresa especializada/ 1144 
visando prestação de serviços de aulas de 
karatê, estilo goju-ryu. 

No período que corresponde aos anos 
de 2018 e 2019. 

H IR$ 41,72/R$ 47.727,68 

R$ 
47.727,68 

TOTAL 

O custo estimado, importa no valor de R$ 47.727,68 ( Quarenta e Sete Mil e Setecentos e 
Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos). 

Atenciosamente, 

ÉRICA TOMAZONI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

/) ;' ' 
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Planalto-Pr., 06 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 
karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido 
pela Secretaria de Assistência Social/Secretaria de Educação/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 JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 
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Planalto-Pr., 07 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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos 
com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação/Esportes deste Município de Planalto, expedido por 
Vossa Excelência na data de 06/02/2018, 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 das Dotações 
Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.0103 1380 08.124.27.812.2701-2069 3.3.90.39.0000 1930 10.142.08.243.0801-2023 3.3.90.39.0000 

~ 

FA.BIO MICHEL MICHELON 
'',,s__~cretário de Finança_§.,,/ 

<. ... ,,,~...____ --~"---; 

'· /! 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 09 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 karate, estilo 
goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela 
Secretaria de Assistência SociaVSecretaria de Educação/Esportes deste Município 
de Planalto, nos termos da Lei Federal n. º 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei n. º 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006, LC 147 /2014 e o Decreto Municipal n.? 2727 /2007 de 26/06/2007, 
e demais disposições legais, e demais disposições legais, 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. 

,/r e- C/"-~,(·J 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO 

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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com 
idades de 06 à 1 7 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação 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, nº 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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 
anos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social/Secretaria de 
Educação deste Município de Planalto, Tudo conforme condições, 
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital. 

,/1- _ Cc- e, 1 
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1 !Prestação de serviço de aulasj 1144 
de karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com 
idades de 06 à 17 anos, 
desenvolvido pela Secretaria 
de Assistência 
Social/ Secretaria de 
Educação deste Município de 
Planalto. 

H 41,72/ 47.727,68 

TOTAL 

2- DA DOTAÇÃO 

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

~ 

980 07.121.12.361.1201-2036 

47.727,68 

3.3.90.39.0103 
3.3. 90.39.0000 

1380 08.124.27.812.2701-2069 
1930 10.142.08.243.0801-2023 3.3.90.39.0000 

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. 

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 ..... / ..... / ..... 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: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

.,.-, 
--\ -e-:----- - ;,f 

2 
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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). 

3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o 
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. 

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de 
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa 
física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente, 
outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da 
empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser 
entregue a Pregoeira no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada em um terceiro envelope. 

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

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

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 

6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no 
Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser 



enviada ainda em um terceiro envelope. 

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo unitário e total e validade da proposta mínima 
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, 
facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não 
atendam às especificações mínimas prevista no Anexo 1, 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 de 
cada item encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4- Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto licitado. 
7.5- 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. 

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 

4 



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

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

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

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a 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 
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 
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~ 1 PLANALTO - PARANA ..' 
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 Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos 
Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da 
Fazenda/ Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

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; 

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 de capacidade técnica do profissional que comprove a 
execução de serviços compatível com o objeto; 

j) Comprovação de filiação do profissional junto a Confederação e/ou 
federação nacional de administração do esporte (karate); 

k) Comprovação de graduação do profissional, mínima de faixa preta 3° 
DAN, expedido pela Confederação e/ ou federação nacional de 
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administração do esporte (karate); 
1) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 

da Constituição Federal (anexo V); 
n) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação 

como micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do 
Anexo VI deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante; 

o) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela 
execução dos serviços, designado à execução do objeto (conforme Anexo VII): 

p) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional designado para a 
execução dos serviços, devendo comprovar obrigatoriamente sua 
vinculação com a empresa, mediante apresentação de copia 
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- Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original 
cópia simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do 
Município de Planalto ou em publicação em órgão da imprensa oficial, e na 
forma de lei, e inclusive expedidos via internet. 
9.3- 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 pela licitante 
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

9.4- Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo não constar de lei especifica ou do próprio documento, será 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua expedição 

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

10.2- prestar os serviços nas dependências da Escola Irmão Caçula, na Rua 
Alberto Santos Dumont, Município de Planalto-Pr. 
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela 
Secretaria de Assistência Social/ Secretaria de Educação/ Esportes, as quais 
ficarão responsáveis pelo acompanhamento dos serviços executados; 
10.4- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação; 

10.5- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como 
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de 

-, 1 
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Assistência Social/Secretaria de Educação/Esportes; 
10.6- O profissional designado para a execução dos serviços deverá 
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de 
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, 
obedecendo rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão, 
cabendo-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões; 
10. 7- solicitar autorização previa da CONTRATANTE, em caso de 
substituição do profissional designado; 
10.8- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes; 

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

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

10.11- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
terá vigência até 31/03/2020, 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$ 47. 727,68 
(quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito 
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 à 
Prefeitura do Município de Planalto. 
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13- nos RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões 
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da 
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por 
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente. 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor 
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e 
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira 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 
pelas Secretarias Municipal de Educação/ Assistência Social. 

16- DOS ANEXOS DO EDITAL 

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

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

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do 
Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
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g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade; 
g) 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 da 
Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o 
licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, 
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, nº 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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MINUTA DE 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 karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência Social/Secretaria de Educação/Esportes deste Município de Planalto, 
nforme abaixo sep-11p· ~. 

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 01 1144 H Prestação de serviço de aulas de 

karate, estilo goju-ryu, destinada a 
alunos com idades de 06 à 17 anos, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência 
Social/Educação/ Esportes 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 
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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 15º (décimo quinto) dia subseqüente a 

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

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

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

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.0103 1380 08.124.27.812.2701-2069 3.3.90.39.0000 1930 
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. 

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; 

10.142.08.243.0801-2023 3.3.90.39.0000 
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b) prestar os serviços nas dependências da Escola Irmão Caçula, na 
Rua Alberto Santos Dumont, Município de Planalto-Pr; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

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 
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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; 
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 
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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. 

Planalto-Pr., de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
···················································· 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N' 014/2018 

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 n º 001 / 2 O 18 de 03 / O 1 / 2 O 18, 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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com 
idades de 06 à 1 7 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação 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 01/03/2018, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, nº 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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 
anos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social/Secretaria de 
Educação deste Município de Planalto, Tudo conforme condições, 
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I e nos termos deste edital. 
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1 /Prestação de serviço de aulas/ 1144 
de karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com 
idades de 06 à 1 7 anos, 
desenvolvido pela Secretaria 
de Assistência 
Social/ Secretaria de 
Educação deste Município de 
Planalto. 

H 

TOTAL 

41,72/ 47.727,68 

47.727,68 
2- DA DOTAÇÃO 

2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos proveniente das DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
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980 
3.3.90.39.0103 07.12 l .12.361.1201-2036 

3.3. 90.39.0000 
1380 08.124.27.812.2701-2069 
1930 10.142.08.243.0801-2023 3.3. 90.39.0000 

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. 

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 01/03/2018 às 14:00 horas 
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº O 14/2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 
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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 XX.XIII do Artigo 7º da Constituição Federal (anexo V). 

3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o 
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. 

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

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

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

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo unitário e total e validade da proposta mínima 
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, 
facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não 
atendam às especificações mínimas prevista no Anexo 1, 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 de 
cada item encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4- Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham incidir sobre o objeto licitado. 
7.5- 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. 

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 
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aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

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

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

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

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

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

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

8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a 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 
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 
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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 Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos 
Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da 
Fazenda/ Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

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; 

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 de capacidade técnica do profissional que comprove a 
execução de serviços compatível com o objeto; 

j) Comprovação de filiação do profissional junto a Confederação e/ ou 
federação nacional de administração do esporte (karate); 

k) Comprovação de graduação do profissional, mínima de faixa preta 3º 
DAN, expedido pela Confederação e/ ou federação nacional de 
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administração do esporte (karate); 
1) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
m) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 

da Constituição Federal (anexo V); 
n) Declaração de cumprimento aos requisitos legais para qualificação 

como micro empresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo do 
Anexo VI deste Edital, assinada pelo representante legal da licitante; 

o) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela 
execução dos serviços, designado à execução do objeto (conforme 
Anexo VII): 

p) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional designado para a 
execução dos serviços, 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- Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original 
cópia simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do 
Município de Planalto ou em publicação em órgão da imprensa oficial, e na 
forma de lei, e inclusive expedidos via internet. 
9.3- 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 pela licitante 
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

9.4- Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo não constar de lei especifica ou do próprio documento, será 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua expedição 

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da 
minuta de Contrato; 
10.2- prestar os serviços nas dependências da Escola Irmão Caçula, na Rua 
Alberto Santos Dumont, Município de Planalto-Pr. 
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela 
Secretaria de Assistência Social/ Secretaria de Educação/ Esportes, as quais 
ficarão responsáveis pelo acompanhamento dos serviços executados; 
10.4- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os 
objetivos da contratação; 
10.5- desenvolver os serviços com qualidade e satisfação, bem como 
obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de 
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Assistência Social/ Secretaria de Educação/ Esportes; 
10.6- O profissional designado para a execução dos serviços deverâ 
empregar o necessârio zelo, correção, celeridade e exação no trato de 
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, 
obedecendo rigorosamente às normas que regem os exercícios da profissão, 
cabendo-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões; 
10.7- solicitar autorização previa da CONTRATANTE, em caso de 
substituição do profissional designado; 
10.8- atender aos encargos trabalhistas, previdenciârios, fiscais e comerciais decorrentes; 

10.9- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação 
10.10- Caberã 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, previdenciârios, tributârios, fiscais e comerciais; 

10.11- 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 mâximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 47. 727,68 
(quarenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito 
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, ficarâ 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, poderâ, 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 à 
Prefeitura do Município de Planalto. 
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13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões 
do Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da 
síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 
03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por 
escrito, contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente. 
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor 
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e 
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira 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 
pelas Secretarias Municipal de Educação/ Assistência Social. 

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

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

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do 
Inciso XX.XIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 

f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
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g) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade; 
g) 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 da 
Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o 
licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, 
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, nº 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., 12 de fevereiro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

10 



~~ 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 014/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICIPIO: EST. _ 

Credenciamos 
o(a) 

Sr.(a) , ortador(a) 
da cédula de identidade sob nº e CPF sob nº 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 014/2018, 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 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

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 014/2018, 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 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

o representante legal da 

na 
qualidade de Proponente do 014/2018, 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. 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

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 014/2018, 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 014/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de 
tributação de Micro Empresa ou Em presa 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 014/2018, 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 LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006, 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 014/2018 

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 014/2018 

EMPRESA: 
----------------- 

C N PJ N º 
------------------ 

1 N S CRI Ç ÃO ESTADUAL Nº 
------------ 

ENDEREÇO: ~ 

CIDADE: ESTADO: 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

014/2018, anexos I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, referente 

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 

de aulas de karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 

06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência 

Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto. 

Planalto-Pr. de de 

NOME: 

RGNº 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ASSINATURA: 
------------ 
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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 d~ 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.? , 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 karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência Social/Secretaria de Educação/Esportes deste Município de Planalto, 
nforme abaixo Sf'o-11p· 

ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 01 1144 H Prestação de serviço de aulas de 

karate, estilo goju-ryu, destinada a 
alunos com idades de 06 à 17 anos, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência 
Social/ Educação/ Esportes 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. 
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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 15º (décimo quinto) dia subseqüente a 

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

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

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

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.0103 1380 08.124.27.812.2701-2069 3.3.90.39.0000 1930 
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 n º 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; 

10. l 42.08.243.0801-2023 3.3.90.39.0000 
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b) prestar os serviços nas dependências da Escola Irmão Caçula, na 
Rua Alberto Santos Dumont, Município de Planalto-Pr; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

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 
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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 
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 
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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 
', PLANALTO - PARANÁ .> ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-" 

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. 

Planalto-Pr., de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
···················································· 
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4A JORNAL DE BELTRÃO Quinta-feira, 15.2.2018 N • · 6.389 

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN!,NÇAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 
SRP • SISTEMA OE REGISTROS DE PREÇOS 
PUBLICAÇÃO OE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGAO PRESENCIAL N.• 07712017 
O MLnicipio de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de 

Pr~ços, com base no Art. 15 da lei Federal n.º 8.6E6/93 e posteriores alterações 
lei Federal n.' 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Mun1crpal n." 
7999/2010, toma público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTl,JRA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VlARIA 
COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO POR 
TE E AMPLA CONCORRtNCIA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do 
Pregão Presencial n.º 07712017 com execução de 12 (doze} meses. 
ATA+ EMPRESAOEJENT_QRA _ç,_"NPJN.º 
163 1 ORSTi'AL'"l'Tiff~õA:""'EPP r105fümõo0f::fa 
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 \iízinhos, 15 de fevereiro de 2018. 

Raul Camilo lsotton 
Prefeito 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN?,NÇAS 
DEPARTAMENTO DE AOMINISTRAÇAO 

SRP · SIS TE.MA DE REGISTROS DE PREÇOS 
PUBLICAÇAO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGAO PRESENCIAL N.° 091/2017 
O Mundpio de Dois Vizinhos, Orgão Gerenciador de Sistema de Registro de Pre 

ços, com base no Art 15 da Lei Federal n.' 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Fede 
ral n.c 10.520/2002, Decreto Federa) n." 7.892/2013 e Decreto Municipal n" 7999/2010, 
toma público 9 REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTU~ E EVENTUAL 
CONTRATAÇAO DE EMPR.ESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇAO DE PROJE 
TOS ELETRICOS, REDE LOGICA E SPDA- EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA 
EMPRESA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.' 
091/2017 com execução de 12 (doze) meses 

K*trF~fNGÊN~RVia1i:~~k!~TENTqfiA_ ,., n~~~~H(; 
Os preços registrados poderão ser consultados na integra junt~ ao endereço ele 

trônico www.do1sv1zinhos.pr.g0v.br/atas, na guia SRP-Atas de Regrstros de Preços. 
Dois Vizjnhos, 15 de fevereiro de 2018. 

Rau!Cami!olsotton 
Prefeito 

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste 
. AVlSO DERES_ULTADO E ADJUDICAÇAO 

LICITAÇAO MODALlDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 0195/2017 que tem como 
OBJETOCONTRATAÇAO OE EMPRE.SA PARA fORNECIMENTO OE UfJA RETRO 
ESCAVADEIRA NOVA PARA O MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE-PR. Para aten 
der o art. 3&-Vll da lei 8.666/93, o Pregoeiro toma publico o resultado de adjudicação 
do certame em epigraf~, .. emfavor da empresa.:-:_9:~c9:dora abaixo relacionada 

Lot, \'a!orT11t1ilRS 

Ficando adJUdicada a pres.ente ücitaçào. nos termos anteriores mencionados 
São Jorge D'Oeste-Parana 14 de fevereiro de 2018. 

Diogo de oliveira 
Pregoeiro 

Portaria nº1461/2018 
. TERMO DE HOMOLOGAÇ.i,O 

LICITAÇAQ N° 0195/2017 - MODALIDADE - PREGAO PRESENCIAL OBJETO 
CONTRATAÇAO DE EMPRES.A PARA FÇRNECJMENTO DE UMA RETROESCAVA 
DE!RA NOVA PARA O MUNICIP/0 DE SAO 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 /icitatório em epígrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada 

iOfll«tdir.. ; ~ l''~I 
f:\"GEPEÇAS EQf;1J>AHf.:1''TO!i l.TDA . .' 01 : :::: 

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 
(três) dias, a contar a partir desta publicação. São J_orge D'Oesle - Paraná, 14/02/2018. 

GILMAR PAIXAO 
PREFEITO 

AVISO OE RESULTADO E ADJUDICAÇAO 
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018, que tem como 

OBJETO:CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E\ÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 00 MUNICIPIO DE 
SAO JORGE D'OESTEIPR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSI 
DADE. Para a:ender o art 38-Vll da lei 8.666/93, o Pregoeiro toma publico o resultado 
de adjudicação do certame em epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas: 

1,,,,. 
01~ •• w 

" l~.'>.5CL00 
Ficando adjudicada a pres,ente licitação, nos termos anteriores mencionados. 
São Jorge D'Oeste-Paraná 14 de fevereiro de 2018. 

Diogo de oliveira 
Pregoeiro 

Portaria nº1461/2018 

LICITAÇÃO N° 0412018 T%'iiAe1itg~~L~~t8tg PRESENCIAL OBJ.ETO 
CONTRATAÇAJ DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATE~IAIS ELETRJ 
COS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 00 MUNICIPIO DE SÃO 
JORGE O'OESTEIPR. COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDA 
DE. Em cumprimento ao disposto no Art. 38. V.ll da lei _8.6~6, de 21. de junho de 
1993, toma-se pública a homologação do procedimento licitaíório em ep1g,ate, sendo 
vencedores os abaixo relacionados 

: COOCEJt~~~~Dm.1-EPP =G~-:-=r~~~RS 
:\t,\Il_RLUSll.ETRICOS:fS~ÇLl'AL_!JJ:,\-_j\{E 1 03 1 19.950..00 

Ficam as emoresas vencedoras convocadas para assinatura do contrato, no prazo 
de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D'Oeste - Paraná, 14/02/2018. 

GILMAR PAIXÃO 
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Planalto 
.AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICIPIO o:: PLr~~E8~~ f::;;~~~~~L';n:r~~;~~~:a 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 a Lei Federal n" 8.666193, suas alte 
rações, LC 12312006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em 
sua sede sitg a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar licitação na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob nº 01312018, conforme descrito abaixo 

OBJE}O: Contratação de_ empre~a esoecialzsoa visando a prestação de serviço 
para realização de Aseísténcta T écnlca espec1al1zada. n~ produção pecuana de leite, 
desenvolvido pela Secre!ána de Agncu!tura deste Mun1c1p10 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- às 09:00 horas. 
Maiores «ríorrrações junto ao Departamento de Licitações em horário de expedien te. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" N"01412Q18 

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 a Lei Federal nº 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em 
sua sede s1tg a Praça São Francisco de Assis, ·1583, fará realizar licitação na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob nº 014/2018, conforme descrito abaixo 

I 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 

de aulas de kerete, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, 
des~nyolvido pelas Secretaria de Assistência Social/Secretaria de Educação deste · Murnc1pio de Planalto. 

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

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

AVlSO DE LICITAÇÃO 
'PREGÃO PRESENCIAL" N6015/2018 

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 nº 2727/2007 de 
26/06/2037 e suas alterações, subsidiariamente a Lei Federa! nº 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em 
sua sede sitç a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar licitação na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob n' 015/2018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Contrataçáo de pessoa jurídica visando a aquisição de refeições para 
eventos, oeste Munrc1p10 de Planalto 

VALOR TOTAL: R$ 94.850,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais) 
DA!A DA ABERTURA: 02 de março de 2018 -às.0.9:00 horas 
Maiores informações Junto ao Departamento de Lcüeções em horário de expedien te. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

_AVlSO OE LICITAÇÃO 
'PREGAO PRESENCIAL" N~ 016/2018 

O MUN!CIPIO 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" 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 aplicáveis, em 
sua sede sitç a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modali 
dade PRE3AO PRESENCIAL sob n" 016/2018, conforme descrito abaixo 

OBJE.TCJ: Contratação de_ pessoa jurídica visando a aquisição de refeições (almo 
ço), cestiradas aos íunconános prestadores ae serviços externos da Secretaria de 
Serviços Rodoviário/Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Secretaria de Agricultura/ 
Secretaria de Meio Ambiente/Secretaria de Saúde, deste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais) 
DATA DA ABERTURA: 02 de março de 2018 -às 14:QO heras. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expedien te. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

_AVISO DE LICITAÇÃO 
'PREGAO PRESENCIAL" Nº 01712018 

O MUNICIPlO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 
Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto ,~unicipal de nº 2727/2007 de 
2610612007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n" 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações eolcávea, em 
sua sede sit~ a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modali 
dade PREGAO PRESENCIAL sob nº O 1712018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Aquisição de combustível. tipo OLEO DIESEL, para uso exclusivo da frota 
de veiculas/máquinas 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 oíorrnaçôes junto ao Departamento de licitações em horário de expecen- 

1,. 

JNACJO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

.AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGAO PRESENCIAL' N" 018/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR., 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 26106/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n• 8.666/93, suas 
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis. 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Mo 
dalidade PREGA o PRESENCIAL sob nº 018/2018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de horas má 
quina, lipo rompedor hidràulico de escavadeira, para remover trechos com lajes nas 
margens da estrada de Santa Luzia a Sagrada Familia, deste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL R$ 88.000,00 /oitenta e oito mil reais). 
DATADA ABERTURA: 06 de março de 2018-às 14:00 'toras. 
Maiores informações Junto ao Deoartamento de Licitações em horário de expedien te. 

INÁCIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

"PREGliY~~E~ê~füIAi~~1M018 
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 nº 2727f2007 de 
26106/2007 e suas alterações, subsioiariamen!e à Lei Federal nº 8.666193, suas altera 
çôes. LC 123/2006 de .14 de dezembro de 20_06 LC 147(2014 edema.is legislaçôB;S apli 
cevers, em sua sede s110 a Praça São Francisco de Assis, 1583, íará realzsr Ucitação 
na Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob nº 019/2018, conforme descrito abaixo· 

OBJETO: Conírateçâo de empresa especializada visanoc a prestação de serviço 
de Aulas de Badmrnton, Xadrez e T éne de Mesa, destinada as crenças, adolescentes, 
Jovens e adultos, desenvolvimento de ações executadas pela Secretaria de Esportes, deste Murücipi.J 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 expedien te. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Verê 
O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, cem base na Lei Federal 

8.666/93 e legislação complementar, toma público extrato de Contrato 
PARTES: Municipio de Verê- PR e a empresa ANA PAULA MATIERO 34024016814 
ESPÉCIE: Contrato nº 4/2018 ~ Processo dispensa nº 4/2018. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de apre 

sentação de palestra aos serviocres do município, referente a implantação do ESocial 
-Adecueçâo do Decreto Lei nº 8373/2014, obnga!orio a todos os entes públicos. PRAZO: 90 (noventa) dias. 

~~~i1ciiT~Ã~~t7E~~~~~Õsô/Jt!ilsºAe~M~kºJl~~~1-NorA FISCAL 
RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DATA DAASSJNATURA: 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 

PEOUEIJO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEi) 
AVISO Nº01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02012018 
A Prefeitura t..bnicipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna 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" 8.666193, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria. 

OBJETO: Con'.ratação de. Empresa de Transporte Rodoviário de Passageiros para 
o Transporte Escolar no Mun1c1p10 de Cruzeiro do Iguaçu, num total de 200 dias lewos 
no ano de 2018, conforme especificações nos itens constantes no Anexo Ido Edital. 

DATA.E HORA DE ABERTURA: 28102/2018 às 14:00 (quatorze horas). 
CRITERJOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote, 
ENTREGA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem serre 

tirados na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 
17:00horas, ou através da webpage: http:/fwww.cruzeirodoiguacu.pr.gov.brJ e demais 
informações através do telefone (Ox-x46) 3572-8018, lax (Oxx46) 3572-8001 e email licitacaocruzeiro@hotmail.com. 

Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 15 ce fevereiro de 2018. 
JOSE NJLTON DE SOUZA 

PREGOEIRO 

ORAÇÃO DAS 13ALMAS 
Oh! Minhas 13 almas.benditas, sabidas e en!en~1das, avós peço pelo amor de 

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

~r~~ei~g~; ~! v~t~~\~1~°:ie~;~i ~~u~~G/g~âi~~~ ~o~~ºi'i~r~e~o:t~~;:~ ~~i~: 
Serie na Vida. rsQUI meus 1n1m1gos que olhos do mal não me Vejam, cortar as forças 
dos meus 1n1m1gos. Mmh~s 13 almas benditas, sab1das_e.entend1das se me fizerem 
~~~~~r/ô\~~bé~ ~:;~1u~~º~s~~-v6s e mandarei 1mprrm1r um r11!he;ro desta oração 

Atos Oficiais 
ACADEMIA DE CULTURA DO SUDOESTE DO 

PARANÁ 

-ACSUDPR- 

Com Sede Provisória n11 Ru11 Guiás, n" 333, na d,hdt1 de FrllDciaco Bcllrllo, i;,.....,,._ ''" D-.-.,-.: ri;-p ,u:.,:111.Mo 

ASSEMBLEIA GERAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Pruidute d:a ACAD[MJA DE CULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ~ 
ACSUOPR, 'Mara Luda Meri&in, no uso de ~ua.1 atribuitões 
fatatutiiriaa; ART. 161 §l", intis08.ll e JV; Regimentais: ART. 17; 

CONVOCA, 

como convocado tem, ACADÊMICOS E ACAOf.MICAS EFETIVOS {AS) da 
ACSUDPR, que esnverem en gozo de seus direitos estatutários e rq:iment11is 
'°ig:entes para, cm Assembleia Geral que será reatízud11 no dLa 12 (doze) de 
março do fluente aoo, no Rua Gõiiis, 333, bairro AJvorada, nesta cidade, daN 
09h00 às l 7h00, ioinforruphunentc [art. 17, §5º do Rrgimento Interno), 
co11forme :1 ~eguintc 

QRDEMDQDJA: 

1- CONVOCAR a todos os aCl"ldêrnic:os e acadêmicas, no goLO de ,e115 dircitl)j 
~talllririos, Jl&ra exerçam seu direito de voto em eleições da nO\·a Diretorili 
f:xecutiv~ e Conselhos da ACSllDPR p11ra o triênio 2018!2020, com posse no , 
mês de março de 2018{AJ1. 14,§1º do Eetetuto Social): j 

II - CONVOCAR a todm os aaidêmicos e acadfüniu:i., no gozo de seus direitos J 

t..\:latu!árioo, que a!isim desejarem, a apreseatar inscrições para concorrer ao 

pleíro t'leimr,1/ nes termos do Art. l7. §1", nos 1rin1u dias que antecedem o 
p,k,iru, bem cerrru regisfr~r junte à Secretaria a 'clrnp:.t' romplt>ta, com os 
membros devidamente Qlllllffir.ados; 

Hl - ENCERRADA a votação, a Comissão eleitoral pmccderá A eperecêo dos 
vetos e a proclamação do resulmdc, devendo ser lavrada a rcspecli11a ata, e 
pt!osprcscntesa$.Sinada; 

IV - A posse dos eleitos oeerrerá em 15 de mat,.·u de 2018 Rua C'r<iias, 333, Cep 
8560 J -040 Franci!,cn Beltnio - Paraná. 

Franci<;cu Bidrriio, fl9 dr IC"Vett.iro de 20l8. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 
Nr,.'111 f) ·o.:,i~ - E,tod" do 1':u-im:i 

~oi.A r•,.,.,i4<:n1,1:,,su, ( ~ih°"' n(, .. c~I'· ~.'.7~<~ol · l'no.:1:,x;t,'i(,.'!'5~1:',!; 
J-1<11>>1, P:iy: hnpc-·.,,..,,."'·l'<"'J~,.,.r.,.r,,- !;<" br • ê-1Mil: ~,~it>ol<"'ji~or.>l;,l,=«·.r,r.,wv.t,, 

PRECE PODEROSA 
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 i 
deu e por meus familiares. Eu te agradeço pelos dias de trabalho,1 · 
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 I 
Para o louvor da Trindade Augusta e divina, que este ano eu possa 
andar livre do. ódio, da inveja e t e tiçaria, dos atrapalhas e de todo 
o mal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa 
vontade. Assim seja. Senhormea1udequeesteanonovoeupossateo-1 
ferecersempreome!hor, 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.) 

CONVERSA COM JESUS 

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, corno 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 

I I .- 



rretettura Municipal de Planalto 

de I 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/D8F3BE7 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITA.Ç:\O 
PREGA O 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 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 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 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 014/2018. 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu. destinada a alunos com 
idades de 06 à 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 e sessenta e oito centavos). 
DATA DA ABERTURA: OI de março de 2018 -às 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:D8F3BE7 l 

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/ 

15102/2018 09: 11 
' . /' 



17 de Fevereiro de 2018 

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DE PLANALTO ~ I 

AVISO DELICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 013/2018 1 I 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 nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidianamente à Lei Federal nº 

! 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislaçõe~ aplicáveis, em sua sede/ 
. ..-. sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob 11º i 

1

013/2018, conforme descrito abaixo: OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de I 
serviço ~ara realização de Assistê~cia Técnica esp. ecializada na p.r odução pecuária de leite, desenvolvido pela./ Secretária de Agricultura deste Murncipio de Planalto. 1 

VALOR TOTAL: R$ 43.723,68 (quarenta e trés mil, setecentos e vinte e trés reais e sessenta e oito centavos). 1 

! DATADAABERTURA:01 demarçode2018-às09:00horas. . / I Maiores informações Junto ao Deparramento deUcitações em horário de expediente. 1 

INACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal _____J 

1 
r+: ESTADO DO PARANA --~i 

MUNICÍPIO DE PLANALTO / 
I AVISO DE LICITAÇÃO- "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 014/2018 1 

••• O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que comi 
case na Lei Federal de nº 10.520de 17 de julho de 2002; DecretoMunicipall 

Ide nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidia riamente à Leil 

li Federal nº 8:666/93, suas alte. rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de.1 
2006 e demais legislações aplicãveis, em sua sede sito a Praça São crancisco. 
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO] 
PRESENCIAL sob nº014/2018, conforme descrito abaixo: / 

/ OBJETO: Contratação de empresa espec1al1zada visando a prestaçâo de I 
I serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades dei 
i 06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assisténcia Social/Secretana f 
/ de Educação deste Município de Planalto. . 1 
r VALOR TOTAL: R$ 47. 727,68 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte el 
/ sete reais e sessenta e rnto centavos). 
I DATA DAABERTURA:01 de março de 2018-às 14:00 horas. 1 
f Maiores infonmações Junto ao Depariamento de Licitações em horário def I expediente. 1 

'----------- INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal j 

ESTADO DO PARANA --, ESTADO DO PARANA / 1 ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 1 , MUNICÍPIO DE PLANALTO 

1 

/ PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
AVISO DE LICITAÇÃO- "PREGÃO PRESENCIAL" N' 015/2018 1 i AVISO DE LICITAÇÃO- "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 017/2018 1 

1 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 001/2018 

I O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com: 1 O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados oue com/ i MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO I base na Lei Federal denº 10.520 de 17 de julho de2002; Decreto Municipal/ / base na lei Federaldenº 10.520de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal!./ ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subs1díariamente à Ler Ide nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsrd1anamente à Lei 1 1 SUDOESTE - PR 

! Federal nº8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de Ir I Federal n• 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de / RECURSO: RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO 
i 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Franci:co / 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco í 

I 
O Município de Santo Antonio do Sudoesle, estaco do Paraná, insente no 

j de Assis. 1583, fará realizar L1c1tação na Modalidade PREGAO / 1 de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGAO) f CNPJ nº 75.927.582/0001-55, com sede na Avenida Brasil, 1431, centro, 
I PRESENCIAL sob nº 015/2018, conforme descrito abaixo: . 1 1 PRESENCIAL sob nº G17/2018, conforme descmo abaixo: I i toma público que fará realizar até às09:00 horasdodi~ 16 de março de 2018, I OBJETO: Conirataçâo de pessoa Jurídica visando a aquisição d. e refeições 1 / OBJETO: Aquisição de combustível, lipo OL. rn DIE. SEL. , pa.ra uso! i e ainda para qualq. uer :emp. o, o CHAM.AMENTO PUBLICO n' 001/.2018. 
para eventos, deste Município de Planalto. . li / exclusivo da frota de veiculos/máquinas deste Munrcip:o de Planalto. / /' para fin~ de credenc1am~nto de pessoas jurídicas e pessoas físicas,.para 1

, VALOR TOTAL: R$ 94.850,00 (noventa e quatro mil e 01tocentos e, 1 VALOR TOTAL: R$ 322.000,00 (trezentos e vinte e dois mdrea1s). r 
I 

prestaçao de serviços medicas em regime de plantão noturno, no Nucleo 
cinquenta reais). / 1 DATA DAABERTURA:06 de março de 2018-às 09:00 horas. . 1 /' Integrado de Saúde (NIS 1) para um período de 12 (doze) meses, com 1

. "'" "''"""" ""• ~"'"'"'" -ás "'"° noras. ' 1 ~, o res "-""'""º °''"-"• °'""''" boráro • I ""''""""~' "'"·--,"""•" """' • "'º"" sexta- Maiores rnformações unto ao Departamento de licrtações em horáno de 1 / expediente. . . 1 / feira. 

/ expediente. . . 1 . INACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal J r Informações complementares sobre o edital. poderão ser obtidas na 
L._______ INACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal J / Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, no endereçoscpra citaoo, 

ESTADO DO PARA NA/ r j ou através do telefone (46) 3563-8000 ou na web Page: 1Mw1.pmsas.pr.gov.br 
MUNICIPIO DE PLAN~LTO / Santo Antonio do Sudoeste, 15 de fevereiro de 2018. 
~VISO DE LICITAÇAO I r ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal "PREGAO PRESENCIAL" Nº 016/2018 ' 

I O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com/ r 

I 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, subsid1ariamente à Ler I 

/ Federal n' 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro dei 
j 2006 e demais legrslações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francr~co / 
! de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGA01 
/ PRESENCIAL sob nº 016/2018, conforme descrito abaixo: i 
I OBJETO: Contratação de pessoa Jurídica visando a aquisição de refeições/ 
! (almoço), destinadas aos L.mcionários prestadores de serviços externos da I 
I Secretaria de Serviços Rodoviário/Secretaria de Obras e SeNiços Urbanos/ 1 
/ Secretaria de Agricultura/Secretana de MeioAmbiente/Secretana de Saúde,/ 

I deste Município de Planalto. 
1 VALOR TOTAL: R$17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais). ! 

I DATA DA ABERTURA: 02 de março de 2018-ás 14:00 horas. / 
f Maiores infonmações jun:o ao Departamento de licitações em ho:ário dei 
j expediente. 1 
I INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 1 

r ESTADO DO PARANA 
I PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
/ AVISO DE LICITAÇÃO 
I EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 
I PROCESSO Nº 82/2018 • EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E! 
/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
I A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado da Paraná, 

1! i avisa aos interessados que fará realizar no dia 08/03/2018, as 09:0C, horas, a 1' 
/ abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Pori 
! item, que tem por objeto: Aqws1ção de oxigênio gasoso medicinal para a/ 
I Secretaria Municipal de Saúda 1 

li Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habi!itação,.1 
juntamente com o credenciamento: 08/03/2018, as 09:00 horas. / 

/ Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Depanamento de! 
/ Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, '431, 1•/ 
I andar, centro, na cidade de SantoAntonro do .sudoeste-Paraná. ! 
I Edital na integra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de.1 
I licitações, no mesmo endereço e no site IJ.MW.pmsas.pr.gov.br licitações./ 
I Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail! 
! licitacao@pmsas.pr.gov.br / 
/ Santo Antonio do Sudoeste, em 15 de fevereiro de 2018. i 
r ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal I 

HELLEN MARINA PRUNZEL - Pregoeira 
------~ 

ESTADO DO PARA NA objeto: Contrataç:ãode empresa para fomedmentosegadeira nova, enfardadora I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE nova e ancinho enleirador e espalhador novo com recursos através do f 

AVISO DE LICITAÇÃO - EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E Convénio nº 860636/2017 e Proposta nº 01085/2017 -MAPA Valor estimado I 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. de RS 108.733,33. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação/ 1 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2018-Processo 14/2018 -na página do Murncipio: http:1/\w,w.ampere.pr.gov.br. lnfonmaçõesdo Edital 

I 
O MUNICIPIO DE AMPERE, Estado do Paraná, TORNA PUBLICO, poderão ser obtidas de 2' a 6' feira, em horáno de expediente, e através do I 

/ que realizará às 09hOO horas do dia 06 de março de 2018, licitação na e-mail licitacao@ampere.pr.gov.br. 1 
I modalidade Pregão Eletrónico, tipo Menor preço por item~ DISNEI LUOUINI - Prefeito Municipal ~ 



XAULIN 
Heverton Carlos Veit- ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Veit - ME 
CNP J Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara, 596 
FONE: 46 99907-8770 
MUNICIPIO: Capanema EST. Pr 

Declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, anexos 
ULIILIV.V,VLVII, Minuta de Contrato. referente contratação de empresa especializada 
visando a prestação de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com 
idades de 06 à 1 7 anos, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social/Secretaria de 
Educação deste Município de Planalto. 

Planalto, 22 de fevereiro de 2018 

/ 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

{ 

Avenida Ubirajara, 596. sala O l - São José Operário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 



XAULIN 
Heverton Carlos Yeit- ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
ANEXO II- CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Veit - ME 
CNP J Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara, 596 
FONE: 46 99907-8770 
MUNICIPIO: Capanerna EST. Pr 

Credenciamos o Sr. Heverton Carlos Veit, portador da cédula de identidade sob nº 
85098195 e CPF sob nº 055.808.409-50, a participar do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, 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 

Planalto, 22 de fevereiro de 2018. 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

Avenida Ubirajara, 596, sala OI - São José Operário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 



XAULIN 
Heverton Carlos Veit- ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Veit - ME 
CNPJ Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara. 596 
FONE: 46 99907-8770 
MUNICIPIO: Capanerna EST. Pr 

O representante legal da empresa Heverton Carlos Veit - ME, na qualidade de 
Proponente do O 14/2018, 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. 

Capanema, 22 de fevereiro de 2018. 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

r 

Avenida Ubirajara, 596, sala O 1 - São José Operário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 



XAULIN 
Heverton Carlos Veit - ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Veit - ME 
CNPJ Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara, 596 
FONE: 46 99907-8770 
MUNICIPIO: Capanema EST. Pr 

O representante legal da empresa Heverton Carlos Veit - ME, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº O 14/2018. instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito 
que estou sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 
disposto na LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto, 22 de fevereiro de 2018 

! 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

Avenida Ubirajara. 596, sala O l - São José Operário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 



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 
HEVERTON CARLOS VEIT - ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
~- ----,---~-------- . Número de Identificação do Registro de/· CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

1 411 0760079-3 1 20.102.754/0001-60 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 001 ! 001 

Data de Arquivamento / Data de Início 
do Ato de inscrição / de Atividade 

15/04/2014 15/04/2014 
Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) I 

A 'I_ . .YBIRAJARA, 596 - SALA: 1, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 
Objeto 

PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, 
PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE DANÇA, 
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER EM FESTAS E EVENTOS, 
ENSINO DE ESPORTES, 
ENSINO DE DANÇA, 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 
ENSINO DE AULAS PARTICULARES, 
PRODUÇÃO DE SOM PARA PUBLICIDADE, 
SERVIÇOS DE MENSAGEM FONADA E AO VIVO, 
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER;NCIAL, 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 
COMERCIO VAREJISTA DE BALAS, CONFEITOS E SEMELHANTES, 
LOCAÇÃO D~ B~INO_l.l~D()S, ~ÃC>_E~~!Fl_~l'JlfC>S~ __ .... _ _ _ _ __ 

__J 

Capital: R$ 

Último Arquivamento 

Data: 27/01/2015 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Microempresa 

10.000,00 
.. .. r .. Microempresa ou . 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n2 123/2006) 

(DEZ MIL REAIS) 

-·----- 

Número: 20150652135 Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Nome do Empresário 
HEVERTON CARLOS VEIT 

Identidade: 85098195,SESP/PR 

· Estado Civil: Casado 

Status 
f(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
1 

CPF: 055.808.409-50 

CURITIBA· PR, 08 de dezembro de 2017 

Regime de Bens: Comunhão Parcial 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

\ 
1 

,_ 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 177941200 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias A 
V Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 

www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 14/2018 

Objeto aulas de rarate, estilo goju-r,u Página1 

41,70 

\. J 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Membro JEANE MARJA DE SOUZA 

Membro 

1 , 

CARLA FATIMA MO MBACH STURM 
Pregoeiro 

HEVERTON CARLOS VEIT 
HEVERTON CARLOS VEIT 

Emitido por CARLA, na"3fsão 5518w 

01/03/2018 14.0547 



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 014/2018 

DATA: 01/03/2018 

EMPRESA: HEVERTON CARLOS VEIT. 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 13/03/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 31/03/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 20/06/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 20/03/2018; 

L - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 18/08/2018; 
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 Vll). 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 20102754;0001-60 
Razão Social: HEVERTON CARLOS VEIT ME 
Nome Fantasia:XAULIN 
Endereço: AV UBIRAJARA 596 SALA 1 / SAO JOSE OPERARIO / CAPANEMA / 

PR/ 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: 12/02/2018 a 13/03/2018 

Certificação Número: 2018021204415434437223 

Informação obtida em 20/02/2018, às 09: 52:43. 

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

\ . 

·- 



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: HEVERTON CARLOS VEIT - ME 
CNPJ: 20.102.754/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passno 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 federatr,o, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito oassico 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 08:08:16 do dia 02/10/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 31/03/2018. 
Código de controle da certidão: C092.1 FC7.9C35. 70F5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017640248-46 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.102.754/0001-60 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA 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. 

Válida até 20/06/2018 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet PLÍb/ica (2010212018 09:55:05) 

1\C;-.. 



Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICTPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 20/03/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

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

NEGATIVA Nº: 250/2018 CÓJ,)IGO DE AUTENTICAÇÃO: 
9ZTMH282QET54442XBQ3 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA I LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: HEVERTON CARLOS VEIT - ME 

Inscrição Municipal CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 
39357 20.102.754/0001-60 

ENDEREÇO 75 

AV UBIRAJARA, 596 - SALA: 01 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE I ATIVIDADES 

Produção e promoção de eventos esportivos, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente, Comércio varejista de artigos esportivos, Atividades de gravação de som e de edição de música, 
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Ensino de esportes, Ensino de dança, Treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, Produção 
de espetáculos de dança, Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, Outras atividades 
de serviços pessoais não especificadas anteriormente 

Certidão emitida no dia Capanema, 19 de Janeiro de 2018. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 9ZTMH282QETS4442XBQ3 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: HEVERTON CARLOS VEI7 - ME 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.102.754/0001-60 
rcidão nº: 144850863/20:8 

Expedjçc::'t : ;io 02/2018, às 09:5 :01 

Validade: J8 08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

C e r t i f 1 c a - s e 
que HEVERTON CARLOS 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

VEIT ME 

20 .102. 754/0001-60, 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. 

no CNPJ sob e nº 

Os dados 
constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

s à data da sua expedição. 

~ ' . . . ,r1ouna1s 
anteri r 

N aso de pessoa Juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dad s 
necessários à identificação 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 
rec lhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

f ~ __ , 
l .;. 
\,.) 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

NOME EMPRESARIAL 

HEVERTON CARLOS VEJT ·ME 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
'JJMUW DE INSCRIÇÁO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 20.102. 754/0001-60 
CADASTRAL 15/04/2014 MATRIZ 

r ITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
XAULIN 

CODIGO E DESCRIÇÁü DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
1 93.19-1-01 • Produção e promoção de eventos esportivos 

CÔOIGO E DESCRIÇÁO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5. Empresário (Individual) 

CODIGO F DESCRIÇÁO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
90.01-9-03 · Produção de espetáculos de dança 
93.29-8-99 • Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 
85.91-1-00 · Ensino de esportes 
85.92-9-01 ·Ensino de dança 
47.63-6-02 • Comércio varejista de artigos esportivos 
85.99-6-99 • Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
59.20-1-00 • Atividades de gravação de som e de edição de música 
96.09-2-99 • Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 
85.99-6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
47.29-6-99 • Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 
não especificados anteriormente 
47.21-1-04 • Comércio varejista de doces, balas, bom bons e semelhantes 
77.21-7-00 • Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 

f LOGRADOURO 
[ AV UBIRAJARA NUMERO 

596 
f CEP 
[ 85.760-000 

f COMPLEMENTO 
[ SALA: 1; 

BAIRRO/O ISTR ITO 

SAO JOSE OPERARIO I f~iJFRFÇO E'LETRÔ'JICO 
1 
MUNICIPIO 
CAPANEMA ~ 

~ 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
I TELEFONE 

( 46) 9907 -8770 

1 
SIT UAÇÁO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/04/2014 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 20/02/2018 às 09:58:07 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/1 

Consulta OSA / Capital Social 
Voltar 



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 
HEVERTON CARLOS VEIT • ME 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 ! 001 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

I Número de Identificação do Registro de j CNPJ / Data de Arquivamento 
I Empresas· NIRE (Sede) j [ do Ato de inscrição 
1 ~ 1 0760079-3 1 20.102.754/0001-60 i 15/04/2014 

I Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
[ AV. UBIRAJARA, 596 • SALA: 1, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 
!objeto 

I PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, 
[ PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE DANÇA, 
ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER EM FESTAS E EVENTOS, 
ENSINO DE ESPORTES, 
ENSINO DE DANÇA, 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 
ENSINO DE AULAS PARTICULARES, 
PRODUÇÃO DE SOM PARA PUBLICIDADE, 
SERVIÇOS DE MENSAGEM FONADA E AO VIVO, 
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 
COMERCIO VAREJISTA DE BALAS, CONFEITOS E SEMELHANTES, 
LOCAÇÃODE BRINQUEDOS, NÃO ELETRONICOS. 

Data de Início 
de Atividade 

15/04/2014 

L 
I Último Arquivamento 
i Data: 27/01/2015 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n2 123/2006) 
Microempresa 

Capital: R$ 10.000,00 

(DEZ MIL REAIS) 

Número: 20150652135 Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

I Ato: ALTERAÇÃO 

I Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

[ Nome do Empresário 
I HEVERTON CARLOS VEIT 

I Identidade: 85098195,SESP/PR 
j Estado Civil: Casado 

CPF: 055.808.409-50 

I Status 
1 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> i 

! 
j 

1 

1 
1 

Regime de Bens: Comunhão Parcial 

17/794120·0 CURITIBA - PR, 08 de dezembro de 2017 

LIBERT AD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 177941200 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 
Meeida Provisória ,'J~ 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001 Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 

www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado 



XAULIN 
Heverton Carlos Veit- ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Yeit - ME 
CNPJ Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av, Ubirajara. 596 
FONE: 46 99907-8770 
MUNICIPIO: Capanema EST. Pr 

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

l NOME __ ·. · .. · ... . .... FORMAÇÃO : Aº'"" 

~ ~everton Carlos V cit Faixa Preta 3° DAN 1 / _, 1 

L_·~~~~~~~~~~L__._~~~~~ 

1-l.::l~ü'-iA TURA 

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Capanema, 22 de fevereiro de 2018. 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

t ~ ~ \ 

Avenida Ubirajara, 596, sala 01 - São José Operário- 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 

• i f l. 





XAULIN 
Heverton Carlos Veit - ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Veit - ME 
CNPJ Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara, 596 
FONE: 46 99907-8770 
MUNICIPIO: Capanerna EST. Pr 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
li citatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº O 14/2018, 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. 

Planalto. 22 de fevereiro de 2018. 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

Avenida Ubirajara. 596. sala OI - São José Operário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 



XAULIN 
Heverton Carlos Veit - ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertov eit@h ot ma il.co m 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO 
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Yeit - ME 
CNPJ Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara, 596 
FONE: 46 99907-8770 
fVIUNICIPIO: Capanema EST. Pr 

A proponente abaixo assinada. participante da licitação modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº O 14/2018, 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 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 22 de fevereiro de 2018. 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

1 
/ 

Avenida Ubirajara, 596, sala O l - São JoséOperário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAPANEMA - PR 



XAULIN 
Heverton Carlos Yeit- ME I CNPJ: 20.102.754/0001.60 

hevertoveit@hotmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

RAZÃO SOCIAL: Heverton Carlos Veit - ME 
CNPJ Nº 20.102.754/0001-60 
ENDEREÇO Av. Ubirajara, 596 
FONE: 46 99907-8770 
MlJNICIPIO: Capanema EST. Pr 

O representante legal da empresa Heverton Carlos Veit - ME, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 014/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito 
que estou sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do 
disposto na LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Planalto, 22 de fevereiro de 2018 

Heverton Carlos Veit 
CPF: 055.808.409-50 

Empresário 

Avenida Ubirajara, 596, sala O 1 - São José Operário - 85760-000 
Fone: 46 99907-8770 
CAP ANEMA - PR 

·---- 



Escola Municipal Tancredo Neves - E.1.E.F. 
Rua Santa Catarina S/N - Bairro São José Operário 

CNPJ: 00799022/0001-63 
Email: 

Telefonefax: 26030823 
Capanema Pr. 

DECLARAÇÃO. 

Declaramos a quem possa interessar que Heverton Carlos Veit RG Nº 8.509.819-5, 

ministrou a Oficina de Karaté na Escola Municipal Tancredo Neves desempenhando o 

trabalho com as crianças da Pré escola até o 5º ano, no período de 2017 e continua com 

as aulas em 2018. Está apto para desenvolver o trabalho. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos. 

Capanema, 27 de fevereiro de 2018 

Solange Maria Follmann Lazarini 
Diretora 

Portaria nº 6 455/2018 



DECLARAÇÃO 

A FEKIP - Federação Estadual de Karaté lnterestilos do Paraná vem por intermédio 

desta declarar a quem possa interessar, que o Senhor Heverton Carlos Veit, portador do RG: 

8.509.819-5 é filiado a esta entidade, bem corno a CBKI - Confederação Brasileira de Karaté 

.-.. lnterestilos, tendo a graduação de Faixa Preta 32 Dan no estilo Goju-Rvu, estando com sua 

anuidade em dia, bem corno todas as suas obrigações com a entidade. 

Sem mais para o momento; 

Nosso muito obrigado. 

r i l vv'· 
Waldernar Lutinski 
Faixa Preta 62 Dan 
Presidente FEKIP 

Vice-Presidente CBKI 

Cascavel, 25 de fevereiro de 2018 

\VWvv.fekip.com.br 
Rua Estlac leal. 698 • Bairro Sáo (ris!ováo · 85816-240 · CNPJ 08 944. !0910001 ·99 

Casmel ·PR· fone (451 3039·2468 · ,ecretMia,,ifekip.rnm br 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

1 / 2 

NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) 
HEVERTON CARLOS VEIT 

ESTADO CIVIL 
CASADO 

REGIME DE BENS (se casado) D I COMUNHAO PARCIAL 

(mãe) 

HELENA MARIA VEIT 
IDENTIDADE (número) 
85098195 

Orgão Emissor 
SESP 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc J 
AV. UBIRAJARA NUMERO 

596 
BAIRRO/ DISTRITO 
SAO JOSE OPERARIO CEP 

85760000 

UF 
PR 

DESCRIÇAO DO ATO 
ALTERACAO 

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

EVENTO! DESCRIÇÃO DO EVENTO 

EVENTO/ DESCRIÇAO DO EVENTO 

021 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
EVENTO! DESCRIÇAO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 
HEVERTON CARLOS VEIT - ME 

NÚMERO 
596 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 
AV. UBIRAJARA 

BAIRRO/ DISTRITO 
SAO JOSE OPERARIO CEP 

85760000 
PAIS 
BRASIL 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

contabilidade.aliancajjn@gmail.com 

UF 
PR 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 
DEZ MIL REAIS 

CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇAO DO OBJETO 

ECON~~~~~ F IJ PRODUÇ~O E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, 
"'""''' isca PRODUÇAO DE ESPETACU_LOS DE DANÇA. 
9319101 ATIVIDADES DE RECREAÇAO E LAZER EM FESTAS E EVENTOS, 

ENSINO DE ESPORTES, 
ENSINO DE DANÇA, 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 
ENSINO DE AULAS PARTICULARES, 
PRODUÇÃO DE SOM PARA PUBLICIDADE. 
SERVIÇOS DE MENSAGEM FONADA E AO VIVO, 
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 
(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) 

,lvldode-&st1cundlirl11& 

9001903 
9329899 
8591100 
8592901 
4763602 
8599699 
5920100 
(CONTINUA) 

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
20.102.754/0001-60 TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NlRE anterior 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou.pelo representanteiass,stente/gerente) 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

1. AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA . f ;g:~~~~Ri~~g~;~~t~13i7 /01/2015 
Protocolo: 15/065213-5, DE 22/01/20~5 ~ • 

Empresa:41 1 0760079 3 • • 
HEVERTON CARLOS VEIT - ME --··----·- --·-------- --- - 

SEBASTIÃO MODA 
SECRETARIO GERAL 

MÓDULO INTEGRADOR: PR 1201500302606 

' \ 

1111111111111111111111111111111111111111111 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

2/2 

IDENTIDADE (número) 
85098195 

órgão Emissor 
SESP 

UF 
PR 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a 

NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) 
HEVERTON CARLOS VEIT 

ESTADO CIVIL 
CASADO 

REGIME DE BENS (se casado) D I COMUNHAO PARCIAL 

(mãe) 

HELENA MARIA VEIT 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

BAIRRO i DISTRITO 

SAO JOSE OPERARIO CEP 
85760000 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) 
AV. UBIRAJARA 

NUMERO 
596 

;~eclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e •· ~quer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 
1 • -- ·-~ 

UF 
PR 

ATv 
002 

EVENTO! DESCRIÇAO DO EVENTO 

DESCRIÇAO uu AI V 

ALTERACAO 

EVENTO! DESCRIÇAO DO EVENTO 

EVENTO' DESCRIÇÃO DO EVENTO 

021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

NOME EMPRESARIAL 

HEVERTON CARLOS VEIT - ME 

LOGRADOURO (nua, av, etc.) 
AV. UBIRAJARA 

NÚMERO 
596 

BAIRRO I DISTRITO 
SAO JOSE OPERARIO 

UF 
PR 

PAIS 
BRASIL 

CEP 

85760000 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 
DEZ MIL REAIS 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

contabilidade.aliancajjn@gmail.com 

CÓDIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇAO DO OBJETO 

ECON~~~~~ Fiscal) COMER_CIO VAREJISTA DE BAL!\S, CONFEITOS E SEMELHANTES, 
"'"º'"' LOCAÇAO DE BRINQUEDOS, NAO ELETRONICOS. 
9319101 

•. 1d11d111tsecundárles 

9609299 
8599604 
4729699 
4721104 
7721700 

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF N!RE anterior 

I 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

1

1 

" AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 7 / 0 l / 2 O 15 g SOB NÚMERO: 20150652135 

,/ Protocolo: 15/065213-5, DE 22/01/2015 ~. 
JIEmpresa:41 1 0760079 3 A~/1< • • 
Í/HEVERTON CARLOS VEIT - ME 

SEBASTIÃO MOTIA 

1111111111111111111111111111111111111111111 MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500302606 
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 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 014/2018, 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 karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de 
Assistência Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto, tendo como 
valor máximo a importância de R$ 47.727,68 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e 
sete reais e sessenta e oito centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado o 
representante da empresa: HEVERTON CARLOS VEIT SR. SR. HEVERTON 
CARLOS VEIT. 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, foi aberto o envelope contendo a proposta e, 
com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, 
com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. 
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi 
realizada a classificação da proposta, onde foi considerada como proposta válida 
consagrando-se vencedora a empresa subseguente: 
HEVERTON CARLOS VEIT 

1 1 /Prestação de serviço de aulas de/ H 
karate, estilo goju-ryu destinada a 
alunos com idades de 06 à 17 anos, 
desenvolvido pelas Secretaria de 
Assistência Social/Educação deste 
Município de Planalto. 

1.144,00 47.704,80 41,70 

47.704,80 TOTAL 
Após negociação direta com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando 
se continuidade ao certame licitatório foi solicitado à empresa participante e 
considerada vencedora: HEVERTON CARLOS VEIT, em conformidade com o 
constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o 
envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Que após terem 
sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi 
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital 
deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada 
HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado 
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de 
prazo por parte da licitante participante. A pregoeira em decorrência do resultado e 



do lance verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento 
licitatório, em favor da empresa HEVERTON CARLOS VEIT, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ Nº 20.102.754/0001-60, situada na Av. Ubirajara, nº 596, São José 
Operário, Município de Capanema, Estado do Paraná, classificada em 1º lugar para 
o fornecimento do objeto em sua totalidade, pertinente a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de 
Assistência Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto, conforme 
edital de licitação e proposta de preço da licitante. 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 representante do licitante. 

CARLA FA TIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056-719-43 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

I J 

JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

HEVERTON CARLOS VEIT 
Heverton Carlos Veit. 

2 



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 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 
17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assistência Social/Secretaria de 
Educação deste Município de Planalto, a classificação ficou a seauinte: 
HEVERTON CARLOS VEIT 

1 

f 

CARLA F. MOMBACH 
STURM 
Pregoeira 

027.056.719-43 

1 1 /Prestação de serviço de aulas de karate, estilo 
goju-ryu destinada a alunos com idades de 06 à 
17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de 
!Assistência Social/Educação deste Município de 
Planalto. 

47.704,80 

Planalto-Pr., 01 de março de 2018 



---·----·-· -- ·- ~~ -- - -- -~--------~---.........._ 

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 , .......__ ~·--·--------------·------------·--·----------------------------~~~~~- 

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 014/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada visando a prestação de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, 

destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de 
Assistência Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto, em favor da 

empresa HEVERTON CARLOS VEIT, e em consequência ADJUDICA, ratificando o 
objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais. 

Planalto-Pr., 05 de março de 2018 

~ . ,'!, 

------------------1io...------------------------------ 
INÁCIO JOSÉ WERLR 
PREFEITO MUNICIPAL 



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

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 056/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si fazem o 
Município de Planalto e a empresa Heverton Carlos Veit, 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: HEVERTON CARLOS VEIT, inscrita no CNPJ sob nº 
20.102.754/0001-60, com sede social à Av. Ubirajará, 596, sala 1, Bairro São José 
Operaria, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, neste ato representada 
por seu Administrador: Sr. HEVERTON CARLOS VEIT, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG nº 8509819-5 SSP /PR e do CPF nº 055.808.409-50, 
residente e domiciliado Av. Ubirajará, 596, sala 1, Bairro São José Operario, Centro, 
Município de Capanema, Estado do Paraná. 

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

especializada visando a prestação de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, 
destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência Social/Secretaria de Educação/Esportes deste Município de Planalto, 
nforme abaixo ""'o-11,=,· 

-- -- ~-,-.,--. 
ITEM QUANT UNJO. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 01 1144 H Prestação de serviço de aulas de 41,70 47.704,80 
karate, estilo goju-ryu, destinada a 
alunos com idades de 06 à 17 anos, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência 
Social/Educação/ Esportes deste 
Município de Planalto. 
TOTAL 

47.704,80 
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 014/2018, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 

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

CONTRATADA o valor total R$ 47.704,80 (quarenta e sete mil, setecentos e quatro 
reais e oitenta centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

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

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

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

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

980 
3.3.90.39.0103 07.121.12.361.1201-2036 

3.3.90.39.0000 
1380 08.124.27.812.2701-2069 
1930 10. l 42.08.243.0801-2023 3.3.90.39.0000 
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. 

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; 

u flf 
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b) prestar os serviços nas dependências da Escola Irmão Caçula, na 
Rua Alberto Santos Dumont, Município de Planalto-Pr; 

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 

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

CLÁUSULA NONA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

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,.· ggt ª. ~tida a prévia d:fesa, aplicar à 

(/t/J -·- > - 3 
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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 
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 

fct1 u: 
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no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 

l) 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 Capanerna-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. 

-----......,,_ 
INÁCIÓ JOSÉ WERLE 

Planalto-Pr., 05 de março de 2018. 
/ 
)/' J;~ 
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Solicitação 

De: Érica Tomazoni - Secretária Municipal de Educação 

Para: Inácio José Werle - Prefeito Municipal de Planalto 

Planalto - PR, 15 de Fevereiro de 2018. 

Senhor Prefeito. 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para 

contratação de empresa especializada visando prestação de serviços de aulas de karaté, estilo 

goju-ryu, destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pela Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte deste Município de 
Planalto, conforme segue abaixo: 

O 1 1 Contratação de empresa especializada/ 1144 
visando prestação de serviços de aulas de 
karaté, estilo goju-ryu. 

No período que corresponde aos anos 
de 2018 e 2019. 

H IR$ 41,72/R$ 47.727,68 

R$ 
47.727,68 

TOTAL 

O custo estimado, importa no valor de R$ 47. 727,68 ( Quarenta e Sete Mil e Setecentos e 
Vinte e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos). 

Atenciosamente, 

ÉRICA TOMAZONI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



HEVERTON CARLOS VEIT- ME - CNPJ: 20.102.754/0001-60 
AV. UBIRAJARA 596- BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

CAPANEMA-PR - CEP: 85.760-000 
FONE: 46 99907 8770 

Venho por intermédio desta apresentar proposta para 
trabalho com oficina de Karatê do Estilo Goju-Ryu para atender as 
demandas da Secretaria de Educação de Planalto e da Secretaria 
de Assistência Social para um período de 22 meses, para alunos 
com idades entre 06 à 17 anos, sendo realizadas 13 aulas por 
semana, totalizando 1144 horas. 

Valor hora/aula: R$ 41, 72 (quarenta e sete reais). 

,,,,... •• ;;,~..i;.~,;w-;c.~:"":·~~; 

GOl',,JFERE COM 
O ORIGINAL 

Valor Total: 47.727,68 
)ata-'-'- 

Capanema, 28 de novembro de 2017 

r 
Heverton Carlos Veit - ME 



NOME DÁ EMPRESÁ: QUELES CRISTINA CARVALHO BITENCORT 
CNPJ: 19. 783.496/0001-45 

ENDEREÇO: RUA LAURINDO FLAVIO SCOPEL Nº566 

CIDADE: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

CEP: 85710000 

TELEFONE: (46) 991353078 

E-MAIL: sascapoeira@hotmail.com 

RESPONSÁVEL: FABIO JOSE BITENCORT 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
Aulas de Karate. 

Item Descrição Quant. Und. Preço Preço total 
unitário 01 Prestação de serviço de aulas de Karete, estilo 1144 HR 45,20 51.708,80 goju-ryu, destinadas a alunos com idade de 06 à 

1 

17 anos desenvolvidas pela Secretaria de 
assistência Social/educação do Município de 
Planalto Pr, 

1 
51.708,80 /TOTAL 

QUELES CRISTINA DE CARVALHO 

'19, 783u496/()0014sl 
QUELES CRISTINA 

CARVALHO 

CARIMBO 

• Rw l.N~o Fiavio ~ 5oo. 1/lla Aunn f s™~ · hwl>,._,. e., ~'\'lo· r~ 
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l.D.H.O. 
IGUAÇU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 

~ 
PROPOSTA DE PREÇOS ~ ORÇAMENTO 

COTAÇÃO Nº 70/2017 CARIMBO CNPJ 
1 

Empresa: / 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 1 

r17.453.14110001-30-, 
1 

CNPJ: 1 

17.453.147 /0001-30 1 
! 
J 

MARCELOJOSUÉROEHRS Inscrição ! 
90618510-51 Estadual I ·ME •. 

1 

RUA RIO DE JANEIRO, 1059. SALA 01 
/ RUA RIO DE JANEIRO, 1059, CENTRO Endereço: 1 CENTRO 
! 1 L as1Bo..ooo - CAPANafA • PR -' i 

1 
1 

Fone/fax: / 
(46)3030-1030 / 9 9920-0204 i 

1 

Cidade 1 

Estado: i CAPANEMA/PR J OBJETO: Aulas de Karatê 
/P~OP~STA: 

COTAÇÃO Nº 70/2017-TIPO PRESENCIAL 
PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: Aulas de Karatê 
I 
PROPOSTA: 
- Tipo de licitação: ORÇAMENTO. 

- Este e todos os outros anexos fazem parte da cotação nº 70/2017 como se nele estivessem transcritos. 

BATER CARIMBO CNPJ EM TODAS AS VIAS 

Propomos o fornecimento dos produtos e serviços nos valores e nos Validade da proposta: 12 Meses 
prazos mencionados, sob as condições gerais e específicas indicadas 
neste formulário, com as quais concordamos. 

- 
1 ASSINATURA 1 

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

6926782-3 

1 
MARCELO )OSUE aollHff s ~~ ==J 

Emissor:SSP/PR ==r~ / ~9-~z j 
R.G 

L 

Marcelo Josué Roehrs - ME - CNPJ: 17.453.147 /0001-30 
Rua Rio de Janeiro, 1059, Centro, Capanema, Pr - CEP 85760-000 

(46) 3030-1030 / 9 9920-0204 - contato@idh9.com 



l.D.H.O. 
IGUAÇU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 

Aulas de Karatê 

Item 
Descrição 

Unidade Qtde Valor 
Valor Total Unitário 

Prestação de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, 
1 destinada a alunos com idades de 06 à 17 anos, 

HORAS 1144 R$ 44,90 R$ 51.365,60 
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social/Educação deste Município de Planalto. 

TOTAL 
R$ 

51.365,60 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DA NOTA FISCAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES. 

Capanema, 28 de novembro de 2017 

--------~ 
Ulisses Ricardo RoeJ.rs 
Gerente de negócios 

f'i7.453.147/0001-30, 
MARCELO JOSUt ROEHRS 

·ME- 
RUA RIO DE JANEIRO, 1059 • SAI.A 01 

CENTRO L 8S780-0oo • CAPANfMA • PR _, 

o.:;:,;J., •. o,.:;;-,,.,c.:.i..~--,~~~~~ 
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f O ORIGINAL 
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Marcelo Josué Roehrs - ME- CNPJ: 17.453.147 /0001-30 
Rua Rio de Janeiro, 1059, Centro, Capanema, Pr - CEP 85760-000 

(46) 3030-1030 / 9 9920-0204- contato@idh9.com 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇAO 
CONTRATOS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 

O Prefeito do Município de Planalto. Estado do Paraná, considerando 
o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a 
ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial nº O 14/2018. lavrada em 
01 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 karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com 
idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto. 
EMPRESA: Heverton Carlos Veit 
QUANTIDADE: 1144 Horas 
VALOR TOTAL: R$ 47.704,80 (quarenta e sete mil, quatrocentos e 
quatro reais e oitenta centavos). 
DATA: 05 de março de 2018 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:D836802D 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 06/03/2018. Edição 1456 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 

06103/2018 09:QJ __ 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNIClPAL DE PLANALTO 

UCITAÇAO 
CONTRATO 

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 DE 12 DE FEVEREIRO 
DE 2018 

CARLA FATIMA MOMBACH STURM, na qualidade de Pregoeira 
do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria 
nº. 00112018, 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 
2727/2007 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 014/2017 
EDITAL DE LICITAc_Ão 

MODALIDADE PREGÃO 

1 . Objeto da Licitação 

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de aulas de karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com idades de 
06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto. 
2. Empresa Participante: 
2.1 HEVERTON CARLOS VEIT 
Situação: Classificada 
3. Empresa Vencedora: 

3.1 HEVERTON CARLOS VEIT, pessoa jurídica. com inscrição no 
CNP J Nº 20.102.754/0001-60, situada na Rua Ubrirajara, nº 596, 
Bairro São .Jose Operário, Município de Capanema, Estado do Paraná, 
classificada em 1° lugar, totalizando o importe de R$ 47.704,80 
(quarenta e sete mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos). 
4. Data da Abertura: 

4.1 A Licitação Pregão Presencial nº 014/2017 de 12 de fevereiro de 
2018, teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia OI 
de março de 2018 às 14:00 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 OI de março de 2018 

CARLA FATIUMA MOMBACH STURM 
Pregoeira 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 
Código ldentificador:233E9888 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 06/03/2018. Edição 1456 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
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ESTADO DO PARANi\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
CONTRATO 

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

DATA DA ASSINATURA: 05 de março de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: Herverton Carlos Veit 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de aulas de karate, estilo goju-ryu, destinada a alunos com 
idades de 06 à 17 anos, desenvolvido pelas Secretaria de Assistência 
Social/Secretaria de Educação deste Município de Planalto. 
QUANTIDADE: 1144 Horas 
VALOR TOTAL: R$ 47. 704,80 (quarenta e sete mil. setecentos e 
quatro reais e oitenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/03/2020 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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