
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 

Planalto-Pr., 02 de Outubro de 2018 

DE: Zenaide Salete Gallas Werle - Secretaria de Assistência Social 
PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o 

,,-.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações 
da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto, conforme 
abaixo segue: 

01 101 profissional de nível superior , comi 256 
formação em Serviço Social, Pedagogia ou 
Psicopedagogia, para execução oficinas do 
PAIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

03 

H 

H 

H 

H 

57,51 

51,51 

44,S1 

20,63 

14.722,56 

13.186,56 

56.972,80 

26.406,40 

02 101 Educador Social com Magistério ou 
Formação de Docente para desenvolverl 256 
atividades de Recreação para o PAIF, Horas 
Trabalhadas 4 horas semanais. 

04 
01 Educador Social com nível superior eml 

. . . . . 1.280 Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social 
para desenvolver oficinas de SCFV, Horas 
Trabalhadas 20 horas semanais. 

R$ 111.288,32 

01 Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 2011·280 
Horas Semanais. 

TOTAL 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$111.288,32 (Cento e onze mil, duzentos e oitenta e oito reais 
e trinta e dois centavos). 
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Cordialmente, 

,. \ ~\ t: ~ ,\ lL D 'l' . \)J~ ·' '\\ ~'\ -. \'.~í:'~\~. 
ZENAIÍJE SALETE ALLAS WERLE 

Secretária de Assistência Social 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Assistência Social. 

2. OBJETO 
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE 
PROTEÇÃO INTEGRAL (PAIF) E PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, 
ESTADO DO PARANÁ, mediante processo licitatório. Para a contratação objeto deste 
documento. deverá ser observadas as características e demais condições definidas no edital e 
seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Zenaide Salete Gallas Werle / Alexsandra Beatriz Trento. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (P AIF) e o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) são os serviços que, juntamente com o 
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas, os 
programas, os projetos e os benefícios socioassistenciais, materializam as ações da proteção 
social básica da Política de Assistência Social. De acordo com a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n" 109/2009). 
4.2. O P AIF consiste no trabalho social com famílias. de caráter continuado. com a 
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 
promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de 
vida. O trabalho social continuado do P AIF deve utilizar ações nas áreas culturais para o 
cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar 
novas vivências às famílias usuárias do serviço. 
4.3. O desenvolvimento do trabalho social com famílias no âmbito do P AIF pode ocorrer 
por meio de dois processos distintos, mas complementares: a) as famílias, um ou mais de seus 
membros, podem ser atendidas pelo PAIF, e b) as famílias podem ser acompanhadas pelo 
PAIF. Conforme disposto no documento de Orientações Técnicas sobre o PAIF- Volume 2. 
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4.4. Consistem na realização de encontros previamente organizados, com objetivos de 
curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio da participação de seus 
responsáveis ou outros representantes. 

4.5. Promover a discussão e a reflexão sobre situações vivenciadas e interesses comuns, 
que dizem respeito à reprodução social da família, ao fortalecimento de sua função protetiva, 
ao acesso a direitos e às vulnerabilidades do território, que impactam no convívio familiar e 
comunitário. 

4.6. As oficinas devem ser desenvolvidas em encontros presenciais, em um dado período 
de tempo, a depender dos critérios estabelecidos pelos técnicos(profissionais de nível 
superior) e coordenador do CRAS e a partir dos objetivos a serem alcançados, a 
disponibilidade dos participantes, a necessidade de aprofundamento do tema. 
4. 7. As oficinas com famílias devem compor o quadro de ações do PAIF de forma 
regular, semanal, com um terna a ser trabalhado, conforme a demanda do território e o 
planejamento do serviço. 

4.8. A fim de complementar o trabalho social com famílias realizado pelo PAIF, há o 
SCFV, que também compõe a proteção social básica, com vistas a prevenir a ocorrência de 
situações de risco social e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O SCFV organiza 
se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim 
como desenvolver o seu sentimento de pertença e de identidade. 

4.9. A formação dos grupos deve respeitar as necessidades dos participantes, levando em 
consideração as especificidades do seu ciclo de vida. Dessa maneira, no serviço podem ser 
organizado grupos de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos e de pessoas idosas. 
4.10. Diferentemente do PAIF, o SCFV se organiza a partir da faixa etária dos usuários. O 
processo de formação, planejamento c atividades dos grupos deve considerar as 
especificidades relacionadas aos ciclos de vida dos usuários, bem como às suas experiências 
de vida. Os grupos apresentam resultados cumulativos, ou seja, as aquisições ocorrem na 
medida em que há a participação dos usuários nas atividades. As situações de vulnerabilidade 
e risco por que passam os usuários devem ser observadas não para estigmatizá-los, mas para 
promover a sua melhor acolhida. 

4.11. Nos grupos, devem ser proporcionadas acolhida e partilha de experiências, idéias, 
dúvidas e saberes, de modo a estimular a interação entre os usuários e o orientador social, 
responsável pela condução do grupo. 

4.12. Os encontros dos grupos serão semanais. Neste serviço, a convivência entre os 
usuários representa a metodologia de sua intervenção e o modo pelo qual se alcança o 
fortalecimento dos vínculos relacionais. por isso orienta-se que o intervalo máximo de tempo 
para os encontros dos grupos seja de quinze dias. l: importante que o gestor municipal 
considere, para a definição de carga horária de funcionamento dos grupos do SCFV, a 
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incidência de vulnerabilidades e riscos no território e o público sobre o qual elas incidem - 
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. 

4.13. Afirma o enunciado no art. 26 da LOAS: "o incentivo a projetos de enfrentamento 
da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes 
áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, 
não governamentais e da sociedade civil." 

4.14. A gestão da Assistência Social no município, visa assegurar os direitos do cidadão a 
equidade social. O Projeto Social e programa de governo do município contempla ações para 
que os objetivos de equidade, reintegração ou mesmo integração do cidadão ao meio social 
acontece de forma contínua e com resultados concretos, a fim de chegar ao denominador 
comum, atender os direitos sociais do cidadão. 

4.15. Para um melhor aproveitamento na participação das famílias nas oficinas. será 
disponibilizado um educador social para acolher e realizar atividades lúdicas com as crianças 
em atividades paralelas as oficinas do PAIF. 

4.16. As oficinas destinadas as famílias do PAIF deverão ser executadas por um 
profissional de nível superior com formação em Serviço Social, Psicoedagogia e Pedagogia, 
conforme a NOB/RH/SUAS prevê. 

4.17. Para tanto, os profissionais contratados para realização dos serviços no PAIF, 
deverão realizar oficinas itinerantes semanais através de 5 Grupos, nos seguintes locais: São 
João, São Valério, Sagrada Família, Barra Grande, e Linha Sete. 

4.18. A expectativa de hora a serem trabalhadas será de 4 Horas Semanais, podendo a 
requerimento do Gestor do Contrato e em casos excepcionais esse total de horas poderá ser 
ampliado. 

4.19. O SCFV, conta com um orientador social que tem atuação constante junto aos grupos 
SCFV e é responsável pela criação de um ambiente de convivência participativo e 
democrático. Função exercida por profissional com, no mínimo, nível superior, de preferência 
formado em Pedagogia ou Psicopedagogia, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 09/2014. 
4.20. As responsabilidades do orientador social é de organizar, facilitar oficinas e 
desenvolver atividades coletivas nas unidades e/ou na comunidade; acompanhar. orientar e 
monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos. 
lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; participar das reuniões de equipe para o 
planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; 
Acompanhar e registrar a assiduidade dos usuários por meio de instrumentais específicos, 
corno listas de frequência. atas, sistemas eletrônicos próprios, etc. 

4.21. Nas atividades do SCfV são oferecidos lanches os quais serão realizados e 
organizados por uma auxiliar de cozinha que deverá ter qualificações específicas para a 
feitura dos alimentos, contratado para esse trabalho específico. 
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4.22. A carga horária para o Educador Social e para Auxiliar de cozinha é de 20 horas 
semanais. 

4.23. O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre três 
orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas e, que seguem em anexo ao 
Termo de Referência. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
5.1 Prestação Serviços - Monitoria/ Oficina PAIF e SCFV 

Item 

01 

Objeto Quant] Unid Preço I Preço máximo total 
máximo 
unitário 

20,63 

14.722.56 

Valor total para a contratação é de RS 111.288,32 (Cento e onze mil duzentos e oito oito 
Reais e trinta dois Centavos). 

O 1 profissional de nível superior , com formação! 256 
em Serviço Social, Pedagogia ou 
Psico pedagogia, para execução oficinas do P AIF, 
Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

02 01 Educador Social com Magistério ou Formação 
de Docente para desenvolver atividades dei 256 
Recreação para o PAIF, Horas Trabalhadas 4 
horas semanais. 

H 57,51 

13.186,56 

56.972,80 

26.406,40 

R$ 111.288,32 

03 

04 
O 1 Educador Social com nível superior em 
Pedagogia. Psicopedagogia ou Serviço Socialll.280 
para desenvolver oficinas de SCFV, Horas 
Trabalhadas 20 horas semanais. 

H 51,51 

O 1 Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 2011.280 
Horas Semanais. 

TOTAL 

H 44,51 

6 . EMPRESA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE 
6.1 Profissional habilitado para execução dos serviços conforme especificação acima, sendo que 
para as oficinas do P AIF deverá ser um profissional de nível superior com formação em Serviço 
Social. Pedagogia ou Psicopedagogia. e um educador social com formação em Magistério ou 
Formação de Docente, e um auxiliar de cozinha com experiência comprovada conforme 
qualificação técnica solicitada. 

6.2 Executar os serviços de acordo com o solicitado neste Termo de Referência; 

H 
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6.3 A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho executado 
com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

6.4 O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de Assistência 
Social e CRAS, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

6.5 As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da contratante. 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 O desenvolvimento das oficinas do PAIF deverá se dar por profissional formado na área 
de Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social para tanto deverá apresentar Diploma de 
Conclusão de Curso, bem como atestado de capacidade técnica de trabalho com famílias, 
idosos, crianças e adolescentes. No tocante ao Educador Social para as atividades de 
recreação este deverá apresentar diploma de nível médio, Formação de Docentes ou 
Magistério. 

Para o desenvolvimento das Oficinas de SCFV, o Educador Social deverá apresentar diploma 
de ensino superior em Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social e o auxiliar de cozinha 
com certificação em manipulação de alimentos na área de gastronomia. 
7.2 Tanto para as oficinas do PAIF como para o SCFV e a experiência deverá ser 
comprovada no ato da licitação, através de capacidade técnica de assessoria para a Gestão da 
Assistência Social, trabalho em rede, Assessoria para PAIF e SCFV. 
Apresentar pelo menos O 1 (um) atestado da Empresa comprobatório de capacidade técnica de 
assessoria para a Gestão DA Assistência Social e trabalho em rede, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público. 

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

8.1 Providenciar local em cada Comunidade para a realização dos encontros, assim como o 
transporte da Secretaria de Assistência Social até local das oficinas; 
8.2 Disponibilizar à contratada todas as informações e dados necessários, referente ao 
Município, para execução das oficinas; 

8.3 Liquidar a despesa mensalmente após a prestação do serviço e apresentação de 
documentação comprobatória da realização do serviço. 

9. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1 A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme calendário 
definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do calendário e 
solicitação da mesma secretaria. 

5 

e - 



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 

9.2 Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e juntamente 
com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá passar por aprovação 
do setor jurídico desta municipalidade. 
9.3 O contrato terá validade de 18 meses. 

10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

10.1 O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela 
Secretaria de Administração desta municipalidade. 

Planalto - PR, 02 de Outubro de 2018. 
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Zenaide Salete Gallas Werle 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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Alexsandra Beatriz Trento 
Comissão de Apoio 

_5~_t,··,-~ 
Inácio José Werle 

Prefeito 
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09/10/2018 Gmail - (sem assunto) 

Alexsandra Beatriz Trento <alexsandrabtrento@gmail.com> 

{sem assunto) 
1 mensagem 

Tania Mara Minetto <minetto.taniamara@gmail.com> 
Para: Alexsandra Beatriz Trento <alexsandrabtrento@gmail.com> 4 de outubro de 2018 1514 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
ORCAMENTO COTACÃO Nº 103/2018 
CARIMBO CNPJ 

Empresa: MARCELOJOSUtROEHRS-ME 

'11.453.147 /0001-3õl CNPJ: 17.453.147 /0001-30 

MARCELO JOSUÉ ROEHRS Inscrição 
90618510-51 - ME - Estadual 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1727, CENTRO 

SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR _I 
Fone/fax: (46)3030-1030 / 9 9920-0440 

Cidade 
CAPANEMA / PR Estado: 

COTAÇÃO Nº 103/2018-TIPO PRESENCIAL 

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de profissionais para Monitoria Oficina 
PAIF e SCFV para a Secretaria de Assistência Social do Municínío de Planalto-P 
PROPOSTA: 
- Tipo de licitação: ORÇAMENTO. 
- Município: Planalto 

- Este e todos os outros anexos fazem parte da cotação nº 103/2018 como se nele estivessem 
transcritos. 

BATER CARIMBO CNPJ EM TODAS AS VIAS 
Propomos o fornecimento dos produtos e serviços nos 

Validade da proposta: 60 dias valores e nos prazos mencionados, sob as condições gerais 
e específicas indicadas neste formulário, com as quais 
concordamos. 

/ -- / ~ - 
ASSINATURA 

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

Nome: MARCELO JOSUE ROEHRS 
R.G 6926782-3 Emissor: SSP /PR I C.P.F I 023.206.539-02 

Marcelo Josué Roehrs - Me 
CNPJ 17.453.147/0001-30 - l.e 90618510-51 

Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 
contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 

' / 
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Preço 
Preço Item OBJETO Quant. Uni d. Máximo 

unitário máximo total 
01 Profissional de nível superior, com formação 

1 em Serviço Social ou Pedagogia, para execução 256 H R$42,55 R$ 10.892,80 de oficinas do PAIF 

2 01 Educador Social para desenvolver atividades 
256 H R$42,55 R$ 10.892,80 de Recreação para o PAIF. 

01 Educador Social com nível superior em 
3 Pedagogia ou Serviço Social para desenvolver 1.280 H R$38,55 R$ 49.344,00 oficinais de SCFV 
4 Auxiliar de cozinha. 1.280 H R$26,90 R$ 34.432,00 

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 105.561,60 

Capanema, 19 de setembro de 2018 

Ulisses Ricardo Roehrs 
Gerente de negócios 

'11.453.147 /0001-3ol 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO. 1727 

SALA 01 - CENTRO 
L85760-000 - CAPANEMA - PR _j 

Marcelo Josué Roehrs - Me 
CNPJ 17.453.147/0001-30 - 1.e 90618510-51 

Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 
contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 
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02/10/2018 .. . Email - Jeane Souza - Outlook 

orçamento 

CLEUDES APARECIDA DOS SANTOS <cleudesapsantos@outlook.com> 
Qua 26/09/2018, 19:40 
Para: Jeane Souza <jejuysouza@hotmail.com> 

@ 1 anexos (4 MB) 

1234.png; 

boa tarde. 
segue em anexo orçamento. 
Enviado do Outlook 
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Planalto-Pr., 08 de Outubro de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada visando à prestação de serviço para o 
Programa de Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 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, 

{
1 

·"' 1 j,.~~~·,'\~ (' 
__. INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prefeito Municipal. 
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Planalto-Pr., 08 de Outubro de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada 
visando à prestação de serviço para o Programa de Atendimento de Proteção Integral 
(P AIF) e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 
atender as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de 
Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 08/10/2018, 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 

02030 10.143.08.244.0801.2018 3.3. 90.39 .00.00.00934 
02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 
02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00936 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3. 90.39.00.00.00937 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 ----r--~----._. -- .. , 

Cordialmente, 

-,,·, 

' ~,_,._.,---- ··- ---+------- 
-, .:»: ,"' 

.FABIO MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 09 de Outubro de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeia/ 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 POR LOTE, que tem por objeto à 
contratação de empresa visando à prestação de serviço para o Programa de 
Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal 
de Assistência Social deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. 0 
10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. 0 8.666/93 e suas alterações, 
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.º 2727 /2007 de 
26/06/2007, LC 147 /2014 e demais disposições legais, e demais disposições legais, e 
demais disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 019/2018. 

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

? / / ~~ -~ ==~: L/ __ / lt 
INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 
TIPO:MENORPREÇOPORLOTE 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia .... ./ .... ./ ..... , às 
..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação. 
deverão ser entregues no máximo até às ..... : ..... h ( ..... ) horas do dia .... .! ..... .! ..... 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e 
das 13:00 às 17:00 h. 

2 -DO OBJETO 

2.1- E objeto desta licitação a contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto, nas condições fixadas neste edital 
e seus anexos. 

01 101 profissional de nível superior , com formação em/ 256 
1 

H 1 57,51 
1 14.722,56 Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia, para 

execução oficinas do PAIF, Horas Trabalhadas 4 
horas semanais. 

02 b1 Educador Social com Magistério ou Formação de 
Docente para desenvolver atividades de Recreação/ 256 

1 
H 

1 51,51 
1 13.186,56 para o P AIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

1 './ 
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03 01 Educador Social com nível superior em 
Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social para 1.280 H 44,51 56.972,80 
desenvolver oficinas de SCFV, Horas Trabalhadas 
20 horas semanais. 

04 01 Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 20 1.280 H 20,63 26.406,40 Horas Semanais. 

TOTAL R$ 111.288,32 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ l l l .288,32 (Cento e onze mil, 
duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado no Anexo 1, do 
presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a). a 
ser realizada conforme indicado abaixo. de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85. 750-000. 
Planalto - PR 
DATA: / /2018. ----- 
HORA: : horas. --- 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTI CIP AÇÃO: 
4.1- 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. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o .\.1unicípio de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- 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 

2 
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todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento li citatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 

3 
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5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 

5.4.2- 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 à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº L deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNP J 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico ( e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 

--( 
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sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNP J DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 

5 
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8 - DA HABILITAÇÃO. 
8.1-DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº li): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.1.2 - 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; 

8.2.1.3 - 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; 

8.2.1.4 - 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; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

8.2.4 - Da qualificação Técnica 

8.2.4.1 - Atestado de Capacidade Técnica de Assessoria para a gestão da Assistência Social, 
trabalho em rede, Assessoria para PAIF e SCFV. 

8.2.4.2 - Para os seguintes profissionais apresentar capacitação técnica: 

8.2.4.2.1 - Item 01 e 04: Comprovação de graduação do profissional, em Serviço Social, 
Pedagogia ou Psicopedagogia; 

8.2.4.2.2 - Item 03: Comprovação de formação do profissional em Magistério ou Formação de 
Docentes; 

8.2.4.2.3 - Item 04: Certificação em Manipulação de alimentos na área de Gastronomia. 
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8.2.4.2.4- 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. 

8.2.5 - Documentos Complementares: 

8.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.5.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2°, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
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que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

8.3. 7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 
certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 
10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
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Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR LOTE. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
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10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente. até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 
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10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
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10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 
11.1 - A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme calendário 
definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do calendário e 
solicitação da mesma secretaria. 

11.2 - A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho 
executado com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

11.3 - O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de 
Assistência Social e CRAS, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

11.4 - As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da contratante. 

11.6 - A contratada deverá 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. 

11. 7 - Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Assistência Social. 

11.8- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato. 

11.9- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum 
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acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes. 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 
12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % ( um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

./ ·- 
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b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 
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13.1- Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto são 
FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação 
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 
Municipalidade. 

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a 
revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º ( décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 02030 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00934 

02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 
02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00936 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

15 



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 

14.4 - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos 
definidos no item 14.1. 

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
..... /2018. 

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECl7RSOS 
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
1 lh30 e das 13h00 e l 7h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

-r - 
--~'~) 
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15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 
pregão. 

15. 7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
16.1- O prazo de execução do objeto será de 18 meses contados a partir da data de assinatura do 
Contrato. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato 30/04/2020. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17-DA CONTRATAÇÃO 
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIIL da Lei n.º 10.520/02. 
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17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4º, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 
19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII -Termo de Referencia 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ------------- ------------------ 

A participar do procedimento Iicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

.... ./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 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa ~~~~~~~~~~~~~~- 
' na qualidade de Proponente do procedimento ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----~ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./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 .... ./2018 

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

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./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 .... ./2018 

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

O representante legal da empresa 
~-------------- 

' na qualidade de Proponente do procedimento ~----------------;;- 
licita tório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº ..... /2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

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.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), na 
Cidade de , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº ---/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos. obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (PAIF) e para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de 
Assistência Social deste Município de Planalto, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

,-,..-___,,....., 

01 /01 profissional de nível superior , com formação em] 256 / H 
Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia, para 
execução oficinas do PAIF, Horas Trabalhadas 4 
horas semanais. 

02 101 Educador Social com Magistério ou Formação de 
Docente para desenvolver atividades de Recreação! 256 1 H 
para o P AIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

03 101 Educador Social com nível superior em 
Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social para 
desenvolver oficinas de SCFV, Horas Trabalhadasll.280 1 H 
20 horas semanais. 

04 101 Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 201 

2 0 H S . 1. 8 oras emanais. 

TOTAL 

H 
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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 - REGIME DE EXECUÇÃO. 
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços dar-se-á conforme calendário definido pela 
Secretaria de Assistência Social juntamente com o CRAS, com início imediato à definição do 
calendário e solicitação da mesma secretaria. 

Parágrafo Segundo: A expectativa mensal de horas a serem trabalhadas está em torno de 04 
horas semanais, podendo a requerimento do Gestor do Contrato e em casos excepcionais esse 
total de horas ser ampliado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas, nos preços pertinentes a 
proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º 
( décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo 
previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Providenciar local em cada Comunidade para a realização dos encontros, assim como o 
transporte da Secretaria de Assistência Social até local das oficinas; 

b) Disponibilizar à contratada todas as informações e dados necessários, referente ao 
Município, para execução das oficinas; 

e) Liquidar a despesa mensalmente após a prestação do serviço e apresentação de 
documentação comprobatória da realização do serviço .. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme calendário 

definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do 
calendário e solicitação da mesma secretaria. 

b) A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho 
executado com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

e) O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de 
Assistência Social e CRAS, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

d) As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da 
contratante. 

e) A contratada deverá 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. 

f) Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Assistência Social. Efetuar o 
fornecimento/execução do objeto na forma ajustada. 

g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
h) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

k) A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. 
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

1) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

m) 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. 

n) 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. 

CLAUSULA SEXTA- -DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02030 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00934 
02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 
02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00936 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3 .3. 90.39.00.00.0093 7 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
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d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis: 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
corninações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA - PRAZOS 
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do presente Contrato será de 18 meses 
contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser revogado por igual período, desde 
que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
Paragrafo Segundo - O contrato terá vigência até 30/04/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 
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Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST ÁVEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto. 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
Parágrafo Primeiro: 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) 

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

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
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Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro - 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 COMUNICAÇÃO 
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-SUBCONTRATAÇÃO 
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
··················································· 

--f - ~ ·- 
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PARECER JURiüICO 

Senhor Prere.to, 

RELAT0Rl0 

1. Trata-se de procedimento llcitatór.o, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à contratação de empresa visando .:.; prestação de serviços para o PAIF e 
SCFV no Município de Planalto-PR, cujas especificações estão estabelecidas em 
solicitação data de 02 de outubro de 2018, c..nforrne especificações do Termo de 
Referência. 

2. Foram anexados 03 (três) orçamo, .tos acostados aos autos, porém não 
há pesquisa junto ao banco de preços, o qi... serviu de base de cálculo para a 
estipulação dos preços da licitação. 

3. Os autos não foram devidameme:: paginados e não há o número do 
pregão a ser realizado. 

4. O procedimento licitatório erice: ;~r-a-se instruído com os seguintes 
documentos, no que importa à presente anélise: 

a) Solicitação; 

b) Termo de referência; 

c) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Munic:pal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador p2 a indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a cespesa: Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer _ uridico, datado de 08 de outubro de 
2018; 

e) Parecer Contábil da SecretariéJ Je finanças datado de 08 de outubro 
de 2018; 

f) Autorização para Abertura de -rocesso Administrativo de Licitação 
firmado pelo Prefeito Municipal, oc.cJdo de 09 de outubro de 2018; 

g) Minuta do edital, anexos e rni,:c.ca do contrato; 

5. Na sequência, em data de 11 t.2 outubro de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato. prescrita no art. 38, parágrafo 

PARECER JURÍDICO - PROCUi"' ;,)f\lA JURÍDICA 
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único, da Lei nº 8.666/93. Este Parecer, 
municipalidade no controle interno da 
praticados na fase preparatória da licitação. 

portanto, tem o escopo de assistir a 
lesa/idade dos atos administrativos 

ANÁLISE JURÍDICA 

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE U.CITATÓRIA ELEITA 

6. O pregão consiste em rnodalidao., de licitação instituída pela Lei nº 
10.520/2002, para a aquisição de bens e se;-,;iços comuns no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

7. Nos termos do parágrafo único oJ art. 1 o do referido diploma legal 1, 
são considerados bens e serviços comuns aque,es cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente def:,iidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

8. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens 
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como 
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame 
proposto. 

9. Contudo, na hipótese, a Adminisu.:;ção optou pela utilização do pregão 
presencial, o que foi justificado. 

10. Considere-se também, no que cor.cerne especificamente ao Sistema de 
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalio21de concorrência prevista no art. 15, 
§3°, inc. I, da Lei n° 8.666 de 1993, o art. 11 ::J Lei n° 10. 520, de 20022 admitiu a 
utilização do Pregão para a efetivação 00 , egistro de preços para eventual 
contratação de bens e serviços comuns. 

11. Importante ressaltar que o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o 
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no , ri esmo sentido, de maneira que se 
pode concluir que a utilização do pregão para , 2gistro de preços de bens comuns é 
a modalidade licitatória compatível com a legis,i,;ão pertinente. 

12. Por fim, o artigo 20 do Decreio nº 7.892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, prerc, encialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, Jependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse ;.Júblico do que do enquadramento 
preciso em uma delas. 

_,_ 

I 
Art, 1 ° da Lei nº 10_520/2002: "Para aquisição de bens e ser, 11 ,,, , 

pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Cunsid«. .u., 
artigo, aqueles cujos padrões d« desempenho e .tuah.taa: /hJs.1,u .. 
especzjicaçôes usuais no mercado ... 
2 

Art 7 J. As compras e contrataçàes de bens e serviços cornuc. no 

sistema de registro de preços previsto no art 7 5 od / 21 n º 8 666, de :' J 

. 1,11.1. poderá ser .uiotuaa a 
bens e serviços comuns, pare: fins c cteito« deste 
objetivamenr.) definidos pelo -dita]. J)()r meio de 

.io nu 111udulidude de 

do Disrrito e dos 
efetuadas pelo 

,hlO!âr a modai1dadt? pregão re9w<11npnto espeoftco 

~~=---:--------~-~~----~- 
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13. Assim, há a possibilidade de que é. contratação se dê na forma adotada 
pela Administração Municipal, sugerindo que ScJa realizado pregão eletrônico e que 
o processo se dê por Ata de Registro de Preços. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RE...-.LlZAÇÃO DO PREGÃO 

14. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, 
e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

15. Os requisitos a serem observaous na fase preparatória da licitação 
foram estabelecidos no art. 30 da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe: 

I - a autoridade cornpetenc., justificará a nec~ssidade de 
contratação e definirá o obje,0 do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de a ce: ração das propostas:, as sanções 
por inadimplemento e as clá, .. .;;sulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornec:.nento; 

II - a definição do objeto dev '-·:·á ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, ~or excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a cornperição: 

III - dos autos do procedi me .. co constarão a justificativa das 
definições referidas no incis., I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os qua.s estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, 
dos bens ou serviços a serem licitacos ; e 

IV - a autoridade competente uesignará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade prom •... ,.;ra da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, CL,0J atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lancc:·s, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a hau, itação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

16. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução 
dos autos, no intuito de verificar a regularidó""'" jurídica do caso em exame, ou, se 
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela 
Administração. 

2.1. Da justificativa da contratação 

17. Sobre a justificativa da necess:c.ade da contratação, extrai-se da 
legislação de regência, tratar-se de ato atribL,_.J à autoridade competente (ou, por 
delegação de competência, ao ordenador ,:e despesa ou, ainda, ao agente 

~~~- 
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encarregado da contratação no âmbito da Adlliiílistração)3, a quem cabe indicar os 
elementos técnicos fundamentais que o apoiam, 

18. Nos autos, se encontram encarc~;dos a justificativa da contratação, 
com exposição da sua motivação e dos bene icios dela resultantes, constando no 
termo de referência a necessidade de contrar.. ;ão para suprir as necessidades da 
Administração Municipal, não tendo este Prccuraríor Jurídico como analisar as 
questões de conveniência e necessidade, se co de responsabilidade de quem às 
declarou e solicitou e de quem autorizou a SUâ cornpra. 

19. Verifica-se, ainda, a necessiu~,ue de chancela da autoridade 
competente à justificativa apresentada, a fim ,:e que se possa considerar atendida 
a exigência normativa neste quesito, ao mer.,s no que tange aos seus aspectos 
jurídico-formais. 

20. É importante lembrar que a cearia dos motivos determinantes 
preconiza que os atos administrativos, quanco motivados, ficam vinculados aos 
motivos expostos, para todos os efeitos j..rldicos. Até mesmo sua validade 
dependerá da efetiva existência dos motives apresentados. Recomenda-se, por 
isso, especial cautela quanto aos seus termos. que devem ser claros, precisos e 
corresponder à real demanda do Município, Sé .do inadmissíveis especificações que 
não agreguem valor ao resultado da contrataç,;__11 ou superiores às necessidades da 
municipalidade, ou, ainda, que esteja:n defasadas tecnológica e/ou 
metodologicamente. 

21. A Lei nº 10.520/2002 (art. 3°, lJ .reterrnína também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo . ativado, as exigências de 
habilitação/qualificação, os critérios de aceicé,"âo das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do futuro com: »to. Estes quesitos foram atendidos 
na minuta do edital e do contrato administrativo 

2.2. Do Termo de Referência e da dei:. ,:ção do objeto 

\ 

22. O Termo de Referência consiste e,;, um dos atos essenciais do pregão 
e deve conter todos os elementos caracter :,.,,dores do objeto que se pretende 
licitar, como a sua descrição detalhada, o o -rnento estimativo de custos. Deve 
propiciar a avaliação do custo pela Adminis ação, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execuç:is contratual. 

23. Em atendimento à exigência i•-·dal, o termo de referência fora 
devidamente juntado aos autos e presume-sê chancelado pelo Prefeito Municipal, 
eis que sua autorização para contratação se: deu posteriormente à juntada do 
Termo de Referência. 

24. Ainda quanto ao Termo de Refe, ~ .. eia, infere-se do art. 30, III, "a" do 
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a d'-~· , .ição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do h .; ::Jão (nº 10.520/2002). Nos autos, 

3 
Lei n" 10.520/2002. art. 3º. 1: Decreto n" 3.555/20UU. art. 8''. 111 .: 
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percebe-se a consonância entre o objeto deta.nado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constanr., da minuta de Edital. 

25. Para a licitude da competição, iuipende também que a definição do 
objeto, refletida no Termo de Referência, co.resoonda às reais necessidades do 
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrc:levantes ou desnecessários, capazes 
de conduzir à limitação da competitividaae do certame. Registre-se que não 
incumbe à Procuradoria avaliar as especificn;ões utilizadas, dado o seu caráter 
eminentemente técnico, recomendando-se ~1 Administração que verifique o 
cumprimento deste requisito. 

26. Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei n° 8.666/93, veda a 
inclusão, no objeto da licitação, de for nec.n .ento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades. Em atenção ao pí -celto legal, a correta definição do 
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma 
justificada, mesmo que sucintamente. 

27. Ao que tudo indica, tal requisito te atendido. 

2.3. Da pesquisa de preços e do orça .•. ,.;nto estimado 

28. A especificação clara e precisa ,._:o objeto, bem assim de todos os 
elementos que o caracterizam ( quantidades, metodologia e tecnologia a serem 
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos 
preços, imposta pelo nosso ordenamento juríci,o. 

29. A cotação de preços deve ser ar 11fJ:a e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. a tanto, o TCU orienta que a 
Administração obtenha, no mínimo, três cota es válidas. Se não for possível, deve 
consignar a justificativa nos autos. 

30. Alerta-se, porém, que o ateridlrr.e .co à orientação da Egrégia Corte de 
Contas nem sempre é suficiente para fixar ..rn parâmetro de preços aceitável. 
Falhas comuns são a limitação ao universo e,~ empresas pesquisadas e a cotação 
dos preços praticados no varejo, quando e volume da contratação permitiria 
eventual ganho de escala, com redução dos p,,:;os obtidos. 

31. Assim, para evitar distorções, ., cm de realizar pesquisa que seja 
adequada às características do objeto licitao o e: tão ampla quanto a característica 
do mercado recomende, é salutar que a Adrn.r .. stração busque ampliar sua base de 
consulta através de outras fontes de pesqi. .. s:.;, tais como bases de sistemas de 
compras e avaliação de contratos recentes OL \ ,gentes. 

\ 32. Observe-se que as empresas ;,êsquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão :. 1. 782/2010-Plenário) e que não 
pode haver vínculo societário entre as E: .• _.,,resas pesquisadas (Acórdão n° 
4.561/2010-1ª Câmara). 

I PARECER JURÍDICO -~~-~ ~ ~-· _ 
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33. Para fins de documentação, deve, .. ser acostados nos autos: 

a) A identificação do servidor respoi, vel pela cotação (AC-0909-10/07-1); 

b) A caracterização completa das e. npresas consultadas, com menção ao 
endereço e números de telefones (AC 3889-25/09-1); 

c) Indicação dos valores preticzJos (AC-2602-36/10-P) de maneira 
fundamentada e detalhada (AC-1330 "?/08-P); 

d) Data e local de expedição dos orc.imentos apresentados (AC-3889-25/09- 
1). 

34. Ademais, vale asseverar que ., adequada pesquisz de preços é 
essencial para aquilatar o orçamento da cone: ~~ação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes p: .. J acobertá-la. 

35. Serve, também, para afastar u risco de limitação ou ampliação 
indevida da participação no certame4, uma 1,, "''~- que o valor contratual estimado é 
determinante para definir se a licitação de.., ser destinada exclusivamente às 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. 

36. No presente caso, houve a apre sentação de 03 (três) orçamentos, 
porém não fora realizada a pesquisa junto ao oanco de Preços, tampouco contrato 
com municípios vizinhos. 

37. Friso que é essencial uma pesq, .. ,,_; efetiva de preços, devendo a CPL 
se ater às formas de pesquisa junto ao San~. de Preços e contratos com outros 
municípios vizinhos, a fim de basilar o , reço do produto a ser licitado, 
recomendando seja realizada pesquisa escorre- ,,J no presente caso. 

38. Destaco que é prudente que s,-~:: fixado o menor 1reço por item 
dos orçamentos para abertura do proces:::,_ licitatório no presente caso, eis 
que na grande maioria dos proces:::.~ :i licitatórios em que tenho 
acompanhado há o fornecimento de o,ç.rnentos muito acima do preço 
efetivamente contratado, o que dificulc. a Administração Mun,cipal em 
buscar o princípio da economicidade. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

39. A Lei n° 10.520/02 deterrrun., .:ue a habilitação tar-se-á com a 
verificação de que "o licitante está em situeçà; . egular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Gerenti; -· o Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando to, - caso, com a comprovação de que 
atende às exigências do edital quanto à hebit.:., .êo jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira". 

40. Como se pode perceber da aná _ da minuta de edital, os requisitos 
estão presentes, porém faço ressalvas quanr .. à capacidade económico-financeira 

4 
Art, 18, 1 da LC nº 123/2006: Art. 6° do Decreto nº 6.2U"+12UU7 e art Lc:i nº 1 l .488/2UU7. 
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que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem 
realizados, visto que exigir somente a aprc:::;entação de certidão negativa de 
falência ou concordata, não me parece segur'-' para a Administração Pública, visto 
que a "saúde" econômica de grande parte das -:::rnpresas brasileiras não encontram 
se em situação invejável, recomendando-se ex . .;ir a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivà, do sempre que o contrato possa ser 
cumprido em seus ulteriores termos. 

2.5. Dos critérios de Aceitaç5o das P."' Joscas 

41. Outra exigência da Lei n° 10.52C; .J02 é que a autoridade competente 
defina os critérios de aceitação das propostas k,~as pelos licitantes (art. 3º, I). 

42. Do exame da minuta de edital, v .~rifica-se satisfeita a recomendação 
tocante aos critérios de aceitação das propost2::. 

2.6. Da Previsão de existência de rec~ . .-::;:os orçamentários 

43. A Lei n° 8.666/93, aplicável a~ presente caso, est;:;belece que a 
realização de licitação depende da previs2-../ de recursos orçarnentários que 
assegurem o pagamento das obrigações ,,ecorrentes das aquisições e da 
contratação dos serviços comuns. 

44. Assim, conforme se denota do p1 '"--2sso de licitação, o parecer contábil 
é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, ,,,Jantando todas as exigências legais 
para a realização do processo licitatório, no qu _ange às finanças púulicas. 

2.7. Autorização para a abertura da i; __ :cação 

45. Superadas as etapas relativas ao ,Janejamento da comratação, como 
a definição do objeto e a indicação do recur ,0 próprio para a despesa, torna-se 
possível ao gestor avaliar a oportunidade .,_: a conveniência de se realizar a contratação. 

46. Caso conclua por deflagrar a , .íração pretendida, ueve emitir a 
autorização para a abertura da licitação, prev,::c'-J no art. 21, inciso 'v do Decreto n° 3.555/2000. 
47. 

2.8. 
No presente caso, tal exigência n. .urnprida. 

Da Minuta do Edital e seus Anexv e 

48. Segundo o art. 21, incisos VIE .: IX do Decreto n° J.555/2000, o 
processo licitatório deve ser instruído com a , , .uta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi ater,~. .io. 

[ PARECER JURÍDICO 
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CONCLUS;~,-.) 

49. Ante o exposto, a proposição 1;:;;;;..:á em condições de ser aprovada, 
desde que observadas todas as recomc!,dacões dispostas no presente parecer, especialmente: 

a) Que o presente processo licitatón., seja numerado e paginado, nos termos 
do art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93; 

b) Recomenda-se exigir dos licita, "es a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666; ~ 3, objetivando sempre que o contrato 
possa ser cumprido em seus ulteriore~ termos. 

c) Devem ser adequadas no edít: .. e na minuta do contrato todas as 
recomendações ora apresentadas; 

d) Deve ser juntado aos autos pa: ,<er contábil que atenda às exigências legais; 

e) Solicito que a justificativa para 2 . ,.ío utilização de tais critérios e métodos 
deverá vir por escrito aos autos, sob . _ sponsabilidade de quern as declarar. 

52. Registro, por fim, que a análise e" signada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução :,rocessual e no eaical, com seus 
anexos, nos termos do parágrafo único do "' ~. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria JS elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira o , orçamentária, cuja exatidão deverá 
ser verificada pelos setores responsáveis e aucvridade competente do Município. 

54. Concluída a análise, encaml... .• ~m-se os autos ao setor de origem, 
para as providências cabíveis e posteriorme11~c:'. que remetam à esca Procuradoria 
Jurídica para novo parecer. 

Após, à consideração superior. 

Planalto/PR, 11 de outubro de 20 ~ ~, 
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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 

MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº .... .12018 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1- PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ. Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
O 19/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727 /2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia .... ./ .... ./ ..... , às 
..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às : h ( ) horas do dia ./ / . 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e das 13:00 às 17:00 h. 

~ 2 - DO OBJETO 

2.1- E objeto desta licitação a contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

01 101 profissional de nível superior, com formação em] 256 
Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia, para 
execução oficinas do PAIF, Horas Trabalhadas 4 
horas semanais. 

02 101 Educador Social com Magistério ou Formação de 
Docente para desenvolver atividades de Recreação! 256 
para o P AIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

H 42,55 10.892,80 

H 42,55 10.892,80 
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03 01 Educador Social com nível superior em 
Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social para 1.280 H 38,55 49.344,00 desenvolver oficinas de SCFV, Horas Trabalhadas 
20 horas semanais. 

04 01 Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 20 1.280 H 26,90 34.432,00 Horas Semanais. 

TOTAL 
R$105.561,60 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$105.561,60 (Cento e cinco mil 
quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), conforme demonstrado no Anexo 1, do 
presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85. 750-000. 
Planalto - PR 
DATA: / /2018. ----- 
HORA: : horas. --- 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1- 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. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3 º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 

2 
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todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTI CIP AÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais; 

5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário Individual; 

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos .--.., seguintes documentos: 

5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5,2,2,2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo li), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
14712014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 
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5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 

5.4.2- 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 à data de abertura desta licitação. 

6-DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 
6.1-A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, ( conforme link: 
http://planalto.pr. gov. br/upload/ downloads/ esProposta.exe ), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em O 1 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNP J 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico ( e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço inc] uir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação. 

d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessanas. 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a !frefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
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sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.l- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "c". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste edital de licitação. 

6.4.1.S- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 
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8 - DA HABILITAÇÃO. 
8.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.1.2 - 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; 

8.2.1.3 - 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; 

8.2.1.4 - 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; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas. de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011. 

8.2.4 - Da qualificação Técnica 

8.2.4.1 - Atestado de Capacidade Técnica de Assessoria para a gestão da Assistência Social, 
trabalho em rede, Assessoria para PAIF e SCFV. 

8.2.4.2 - Para os seguintes profissionais apresentar capacitação técnica: 

8.2.4.2.1 - Item O 1 e 04: Comprovação de graduação do profissional, em Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia; 

8.2.4.2.2 - Item 03: Comprovação de formação do profissional em Magistério ou Formação de Docentes; 

8.2.4.2.3 - Item 04: Certificação em Manipulação de alimentos na área de Gastronomia. 

---\-e~-. ( 
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8.2.4.2.4- 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. 

8.2.5 - Documentos Complementares: 

8.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.5.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal (anexo V); 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 

~ de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2°, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo "site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
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que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

8.3. 7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJIMF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

~~ 9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
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Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO POR LOTE. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subirem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1, 10 ( um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subirem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas. até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
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10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a}, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente. até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.1 O e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMFNTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUEI\O PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06. 

10.3.l - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 
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10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital. serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 ( cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo. 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.4. 7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; ..-r 
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10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 
11.1 - A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme calendário 
definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do calendário e 
solicitação da mesma secretaria. 

11.2 - A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho 
executado com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

11.3 - O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de 
Assistência Social e CRl\S, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

11.4 - As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da contratante. 

11.6 - A contratada deverá 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. 

11.7 - Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Assistência Social. 

11.8- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato. 

11.9- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum 
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acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

12-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ CONTRATUAL; 

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes; 

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital; 

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL 

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

=-----() 
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b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato. ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato. aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) l 0% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada. garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo. será descontada da garantia do contratado faltoso. 

~ 5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 
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13.1- Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto são 
FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação 
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da 
Municipalidade. 

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a 
revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas. a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 

~ fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02030 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00934 
02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 
02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00936 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3. 90.39.00.00.0093 7 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
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14.4 - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos 
definidos no item 14.1. 

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
.... ./2018. 

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
l lh30 e das l 3h00 e l 7h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

. .-... 15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

15.3- A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 
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15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 
pregão. 

15. 7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
16.1- O prazo de execução do objeto será de 18 meses contados a partir da data de assinatura do 
Contrato. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato 30/04/2020. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17 - DA CONTRATAÇÃO 
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

~ 17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

{ . -- ' 
~ -~ ~~--..,--1_.( 
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17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583. 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

. ~. 

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes . 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações. todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19-ANEXOS DO EDITAL 
19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° 

..-.,, da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII -Termo de Referencia 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

18 



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 .... ./2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~- 

A participar do procedimento Iicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

.... ./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 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

ENDEREÇO~~~~~ FONE: 

O representante legal da empresa _ 

na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./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 .... ./2018 

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

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./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 .... ./2018 

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

MUNICIPIO: 

O representante legal da empresa _ 

-----------------~' na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ..... /2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº /2018 

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.? , corn 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 , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº ---/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (PAIF) e para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de 
Assistência Social deste MunicíQio de Planalto, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

01 101 profissional de nível superior , com formação em/ 256 / H 
Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia, para 
execução oficinas do P AIF, Horas Trabalhadas 4 
horas semanais. 

02 101 Educador Social com Magistério ou Formação de 
Docente para desenvolver atividades de Recreação/ 256 1 H 
para o P AIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

03 101 Educador Social com nível superior em 
Pedagogia, Psicopedagogia ou Serviço Social para 
desenvolver oficinas de SCFV, Horas Trabalhadas/1.280 1 H 
20 horas semanais. 

04 101 Auxiliar ~e cozinha, Horas Trabalhadas 2011_280 
Horas Semanais. 

TOTAL 
H 
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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 - REGIME DE EXECUÇÃO. 
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços dar-se-á conforme calendário definido pela 
Secretaria de Assistência Social juntamente com o CRAS, com início imediato à definição do 
calendário e solicitação da mesma secretaria. 

Parágrafo Segundo: A expectativa mensal de horas a serem trabalhadas está em torno de 04 
horas semanais, podendo a requerimento do Gestor do Contrato e em casos excepcionais esse 
total de horas ser ampliado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas, nos preços pertinentes a 
proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração. 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 

.-.. correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado. o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo 
previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Providenciar local em cada Comunidade para a realização dos encontros, assim como o 
transporte da Secretaria de Assistência Social até local das oficinas; 

b) Disponibilizar à contratada todas as informações e dados necessários, referente ao 
Município, para execução das oficinas; 

e) Liquidar a despesa mensalmente após a prestação do serviço e apresentação de 
documentação comprobatória da realização do serviço .. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme calendário 

definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do 
calendário e solicitação da mesma secretaria. 

b) A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho 
executado com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

c) O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de 
Assistência Social e CRAS, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

d) As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da 
contratante. 

e) A contratada deverá 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. 

f) Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Assistência Social. Efetuar o 
fornecimento/execução do objeto na forma ajustada. 

g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
h) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

k) A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. 
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

1) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

m) 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. 

n) 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. 

CLAUSULA SEXTA- -DOS RECURSOS FINANCEIROS 
./, 

') -c_.,,, ..... ,c 
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Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02030 10. l 43.08.244.0801.2018 3.3. 90.39.00.00.00934 
02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 
02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00936 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 
02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. o 
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração. 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
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d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência: 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

~ 8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA-PRAZOS 
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do presente Contrato será de 18 meses 
contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser revogado por igual período, desde 
que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
Paragrafo Segundo - O contrato terá vigência até 30/04/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA-DO REAJUSTE 
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Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST ÁVEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA. 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto. 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
Parágrafo Primeiro: 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 no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 

!) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. -< .. 

···- ··-' c'"'-~Uof 
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Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
Parágrafo Terceiro -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 COMUNICAÇÃO 
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85. 750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-SUBCONTRATAÇÃO 
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato . .....•. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
··················································· 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 
TIPO:MENORPREÇOPORLOTE 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1- PREÂMBULO: 
1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ. Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 

.-.,. de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 14 7, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia 30/10/2018 às 08:30 
(oito e trinta) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às 08:30h (oito e trinta) horas do dia 30/10/2018. 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e 
das 13:00 às 17:00 h. 

2-DO OBJETO 
2.1- E objeto desta licitação a contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria 
Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto, nas condições fixadas neste editai 
e seus anexos. 

01 IO 1 profissional de nível superior , com formação ern] 256 
Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia, para 
execução oficinas do PAIF, Horas Trabalhadas 4 horas 
semanais. 

02 IO I Educador Social com Magistério ou F armação de 
Docente para desenvolver atividades de Recreação para oi 256 
PAIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

H 42,55 10.892,80 

H 42,55 10.892,80 
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03 O 1 Educador Social com nível superior em Pedagogia, 
Psicopedagogia ou Serviço Social para desenvolver 38,55 49.344,00 oficinas de SCFV, Horas Trabalhadas 20 horas semanais. 1.280 H 

O 1 Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 20 Horas 
04 Semanais. 

26,90 34.432,00 
1.280 H 

TOTAL R$105.56l,60 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$105.561,60 (Cento e cinco mil 
quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do 
presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 30/10/2018. 
HORA: 08:30 horas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1- 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. --. 
4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- 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 e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
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Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão. 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes. o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 

5.2.l - No caso de sócio ou proprietário: 

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia): 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 

~ 5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo (Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 

5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 

3 
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5.4.2- 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 à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 
6.1-A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 
httg:! fulanalto,pr.gov. br/ldPJoad/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD ou Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em OI 
(uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, 
redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de 
tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas 
neste edital e preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada 
eletronicamente pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do C)JP J 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

~ e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 

d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 

4 
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totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

,-... 7-FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICIT AI\TE) 
(CNP J DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

t7 
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8.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.1.2 - 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; 

8.2.1.3 - 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; 

8.2.1.4 - 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; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de ~ julho de 2011. 

8.2.4 - Da qualificação Técnica 

8.2.4.1 - Atestado de Capacidade Técnica de Assessoria para a gestão da Assistência Social, 
trabalho em rede, Assessoria para PAIF e SCFV. 

8.2.4.2 - Para os seguintes profissionais apresentar capacitação técnica: 

8.2.4.2.l - Item 01 e 04: Comprovação de graduação do profissional, em Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia; 

8.2.4.2.2 - Item 03: Comprovação de formação do profissional em Magistério ou Formação de Docentes; 

8.2.4.2.3 - Item 04: Certificação em Manipulação de alimentos na área de Gastronomia. 

8.2.4.2.4- Comprovação de vínculo de trabalho do profissional designado para a execução dos 
serviços, devendo comprovar obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante 
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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. 

8.2.5 - Documentos Complementares: 

8.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -- CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.5.3 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência. 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo "site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 
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8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

8.3. 7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
~ aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 
10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO POR LOTE. 

8 
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10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente. de todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

~ 1 O %( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subi tem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três}, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 

/ 
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classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 14 7/20 J 4. 

r 
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10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital. serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 ( cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima. 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
..-.. vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 

hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4. 7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

11 
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10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão. na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 
11.1 - A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços confom1e calendário 
definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do calendário e 
solicitação da mesma secretaria. 

11.2 - A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho 
executado com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

11.3 - O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de 
Assistência Social e CRAS, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

11.4 - As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da contratante. 

11.6 - A contratada deverá 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. 

11. 7 - Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Assistência Social. 

11.8- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis. 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato. 

11.9- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais. os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum 
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acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes. 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ CONTRATUAL; 

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes; 

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital; 

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - FASE CONTRATUAL 

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
~ e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. -(' 

.. ) ~~ --<-·{ 
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b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cerno) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do ,-.. contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 
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13.1- Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto são 
FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação 
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá 
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade. 

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para 
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a 
revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Município de Planalto 

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos 
preços acordados no presente instrumento. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º (décimo quinto) dia útil 
.-., subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 02030 10.143.08.244.0801.2018 3.3. 90.39.00.00.00934 02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3. 90.39.00.00.00936 02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

? 
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14.4 - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos definidos no item 14.1. 

14.5- Caso se verifiq1Je erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 090/2018. 

14. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e l lh30 e das 13h00 e l 7h00. 

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, não o prazo de postagem; 

"' 15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório. 

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recmsos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos. 

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
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quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do pregão. 

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do objeto será de 18 meses contados a partir da data de assinatura do Contrato. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato 30/04/2020. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17-DA CONTRATAÇÃO 

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto. que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
~ detalhadas, em cada ccntratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 

., 
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disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 
19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal; 

~ ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII -Termo de Referencia 

Planalto-PR, 17 de outubro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) 
~----------------~ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ~------------ ------------------ 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

090/2018, 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: 

RGICPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida) 

19 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa _ 

na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018, instaurado pelo 

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018, 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 090/2018 

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

ENDEREÇO 
FONE: 

MUNICIPIO: 
EST. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGAO PRESENCIAL Nº 090/2018, 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 § 6° 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 090/2018 

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

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

, na qualidade de Proponente do procedimento ----------------=-- 
1 i citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº090/2018 

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.º 
........................................... , e do CPF sob n.º residente e domiciliado(a). na 
Cidade de . 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº 090/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
para o Programa de Atendimento de Proteção Integral (PAIF) e para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de 
Assistência Social deste MunicíEio de Planalto, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 

01 101 profissional de nível superior , com formação em] 256 1 H 
Serviço Social, Pedagogia ou Psicopedagogia, para 
execução oficinas do PAIF, Horas Trabalhadas 4 horas 
semanais. 

02 101 Educador Social com Magistério ou Formação de 
Docente para desenvolver atividades de Recreação para o] 256 / H 
PAIF, Horas Trabalhadas 4 horas semanais. 

03 101 Educador Social com nível superior em Pedagogia, 
Psicopedagogia ou Serviço Social para desenvolver 
oficinas de SCFV, Horas Trabalhadas 20 horas semanais.11.280 1 H 

OI Auxiliar de cozinha, Horas Trabalhadas 20 Horas 
04 /Semanais. 

TOTAL 
1.280 1 H 
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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. 
090/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços dar-se-á conforme calendário definido pela 
Secretaria de Assistência Social juntamente com o CRAS, com início imediato à definição do 
calendário e solicitação da mesma secretaria. 

Parágrafo Segundo: A expectativa mensal de horas a serem trabalhadas está em torno de 04 
horas semanais, podendo a requerimento do Gestor do Contrato e em casos excepcionais esse 
total de horas ser ampliado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas, nos preços pertinentes a proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 15º 
(décimo quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e 
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo 
previsto no parágrafo segundo da presente Clausula. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA-DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Providenciar local em cada Comunidade para a realização dos encontros, assim como o 
transporte da Secretaria de Assistência Social até local das oficinas; 

b) Disponibilizar à contratada todas as informações e dados necessários, referente ao 
Município, para execução das oficinas; 

c) Liquidar a despesa mensalmente após a prestação do serviço e apresentação de 
documentação comprobatória da realização do serviço .. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) A Empresa vencedora do certame deverá executar os serviços conforme calendário 

definido pela Secretaria de Assistência Social, com início imediato à definição do 
calendário e solicitação da mesma secretaria. 

b) A CONTRATADA deverá realizar reuniões bimestrais para avaliação do trabalho 
executado com a Gestora da Assistência Social e a equipe de profissionais. 

e) O desenvolvimento das oficinas dar-se-ão conforme programação da Secretaria de 
Assistência Social e CRAS, definição de carga horária diária a ser cumprida. 

d) As despesas de deslocamento para a realização das oficinas estarão a cargo da 
contratante. 

e) A contratada deverá 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. 

f) Os serviços deverão ser desenvolvidos com qualidade e satisfação, bem como obedecer 
rigorosamente as normas estabelecidas pela Secretaria de Assistência Social. Efetuar o 
fornecimento/execução do objeto na forma ajustada. 

g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
h) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
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) 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. 

k) A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. 
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

1) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

m) 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. 

n) 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. 

CLAUSULA SEXTA - - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 02030 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00934 02040 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00935 02050 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00936 02031 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.39.00.00.00937 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRA TO - 
FASE CONTRATUAL 
Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 ( cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
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e) O, 7% ( sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do presente Contrato será de 18 meses 
contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser revogado por igual período, desde 
que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. 
Paragrafo Segundo - O contrato terá vigência até 30/04/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
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Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA. 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 

Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 

·~ Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto. 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
Parágrafo Primeiro: 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 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 Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
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Parágrafo Terceiro -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 COMUNICAÇÃO 
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85. 750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- SUBCONTRATAÇÃO 
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato . 

.-.,, CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente. os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
··················································· 

( 
~' ._,J.,-- ~~.,·-~~-~·~·'! 
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18 de Outubro de 2018 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

Contrato N( 191/2018 
Contratada.": ALE:SSMJDR.A f<LEl\J 

Jescr!t:-.10 do Termo de Re'erericia 
.S.a!qado Filho, 16 de Outubro de 20·12 

~r. 19212010 
Contratarte. r=H~FFEITUR.t-. MUN!CIPA.l DE .SALGADO f iLHO 

Nuti"icionista. 
atendimento 

-·--- ~~ .,,.,._,, •.. ,w,~1 de Saúde e 
aten,:tii:1ento educacional através da Secretaria de Educacâu, confon:1e 
eescntivo co de Referencia. . 

S2igado Fiihc,, 16 de Outubro de 2018 

Contrato Nº .. 193/2018 
C.Jntratante .. PREFEITURA ~!iUN!CIPAL DE S.AL..GADO F!LHC 

DAfi!ELY FERNAND,'I CECH!NI 

NutriCionista 
etendimeruo 

_ .. _. __ ~ .. ..,,._,.,, ~"ª' ,_, de Saúde e 
atendimento educacional através da Secretaria de Educação, conforme 
cescntivo do Termo de Referencia. 

Salqado Filho, 16 de Outubrc:: de 20~8 
··-· ···-·--··----······------··--·---·-·---·---····· 

Contrato i\J". 104/2018 
Contraiarte. PREFEITURA ,\,1UN!CIPA.L DE SALGADO FILHO 
Contratada .. Fenaoda Silvestri 
\/;lor... 3L~71,6G (t1·inta e um mil trezen+os e se.enta e um 

- -~ ~~-~-- ESTADO DO PARANA ' 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIA SOCIAL 

DE SALGADO FILHO 
RESOLUÇÃO N° 19 de 2018 

de contas do Piso Paranaense de Assisténcia 
do do prime'ro seme.stre do ano de 2C 18. 

.-., >ii;~ ~~;=~~1~0 ~~ :~~~;~''i~:;ociai do Mur~~~'l;,1~ 
~1~:';~~~/ª(;e 2rf d7:~o~i:~[ri~~;;~i~1r;1.bro de e Lei Municipal n~ i 

RESOLVE 

ata ri" 13/2018. 
:.l..r Esta entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo. 

Salgado em 16 de outubro de 2018. 
Nara Morar.do - Presidente do C.MASiS.F, 

Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul 
Ouinto Termo Aditivo ao Contrato nº 83i2015 

TER!v10 ADITIVO Nº 099/20·13 
CONTRATA.flTE: P0efe,tura 
CONH~f.TAD.t..: Carlos SctiOll e 

~ 

de Flor da SeiT3 do Sul 
ltda 

08Jf::Tü ~~roríOgação do Contrato acima citado por mais 60 1 
dias. 
~O DE EXECUÇAO E \JiGENCIA: O prazo de 
constantes nas Clausulas Sexta e 

Profissionais \utrici,Jrnsta, 
atendimento ! 

na Unidade Básica ae Saúde através ca de Saúde e I 

~~e~~~i1~~~~r~~~ ~~~~~c,~~1~ie~~·'r!;~!~a~ª Secretaria de Ecucaçáo, conforme 
Salgado Filho, '!6 de Outubro de 2018 

Contrato Nº,. '95.12018 
Contíatante .. PREFt:.iTUR.A MLJr,JICiPA!. DE SALC3A.DO Fi .HO 
Ccntratada .. Gioíiaiine Comes Griebeler 
Valor .. 

.~~utricion1st2 
atendimento 

na Unidade Básica de Saúde através da de Saúde e 
atendimento educaciona' através da Secretaria de Educaçào, conforme 
descritivo do Termo de Referencia. ' 

Salgado Filho, 16 de Outubro de 2018 

196/2018 
.Janete da Silva Oliveira 
"16.660.80 (dezesseis rnil seiscentos e sessenta reais e 

Nutricionista , 
atendimento 

na Unidade Básica do Saúde através da de Saúde e 
atendimento ec'ucaciona! através ca Secretaria de Educação, conforme 
descritivo do Termo ce Referencia. 

Salgado Filrw, de Outubro de 2018 

Ccmrato ~Jº,. 19712018 
Contratante .. PREFE!"TURA MUNICiFAL DE SALGADO FILHO 
Contratada .. JULIANE B.;TTiST! PONTES 
Valor.. 20.9"!4,40 mii novecentos e quatorze reais e' 

Profiss.onais ~~utriCionista 
Ar,oio ern Libras para ate·idimentc 

na Unidade Básica de Saúoe através eia Secretaria de .Saúde e 
atendimento ecucaccnat através ca Secretaria de Ecucaç ... ào, coníorrre 
descritivo cio Termo de Referencia 

Salgado Filho, 16 de Outubro de 

a 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 090/2018 

O MUNIC!PIO DE PLM,ALTO; faz saber aos mtsressacos 
base na Lei Federa! nº 10.520 de Decreto 
Ide n6 2727/2007 de 26/06/2007 e ,uusic,er,,""º"'" 

e cinco mil quinhentos e i 
I sessenta e um reais e sessenta 

D.ATA DA ABERTURA.: 30 de outubro de 2018 - às 08:30 horas. 
, Maiores intcrmaçces junto ao Depa11amento 
'de expediente ou peio e-mail· 1Jc1tacao@pia''Blto.p,·go'J. 

JOSE VVEHLE • Prefeito 

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

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL 

PORTARIA Nº 234i18 - CONCEDE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDORA 

LUCINDA RIBEIRO DE LlrvA RC:SA Prefeita 
Estado do Para na. usando das atr,:buicões 
, por Lei: R E S O l V E , 

1° ~ Conceder Licença 

Gerais, conforme 
outubro de 2018, pelo 
Ali. 2D ~ Revogadas contrário, enrranoo 2 presente ; 

em vigor na data de sua publicação 
, Flor da Serra do Sul· Pr, em 16 de outubro de 2018. 
~LUCINDA RIBEIRO DE UM~ Prefeita M"'1i<'Ífl_& 

Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul 

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 42i2018 
A PREFEITURA MUfllCIPAL DE FLOR 01\ SERRA DO SUL. Esraoc 

do inscrita CNPJ 116 95.589.27'1/0001··30 com sede a P,.,a 
Jcào i1ns1 ern Flor da Serra de S.JÍ, Para na, toma 
o conhecirnento dos interessados que reat.zsra ce1"tame 

de manta 

1993 
2002 Lei 

__ ........•.•. '". , . ._,, '-' 1.,c LvvD CGi;1 AlteraÇ-Oes 
, da Lei Complemeniar ·147/20"17. Copia do Editai deverá ser retirada, 

aoue,,artam1,n:o de no hc;à:110 normal ce 
diente prefeitura 'iV',1r,t1.fSsL,I. 

1Pr.gov.br. Flor da Serra do Sul, ·15 de outubro de 2018. 
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal 

Estado do Paraná 
Prefeitura Munidpal de Flor da Serra do SU! 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nc 22/2016. 
TERMOADrTl\/0 01G0/2018 
COi'HRA.TAJJTE. ?refe1tura 
CONTRAT!,DA: EDUARDO de Fior ca Serra .S-..1 

KUHN -· EPP. 
Of!..JETO: Prorrogação do Contrato acima citado '. 80 

Oi~ EXECUCÂO E \/!GENC!A.: O de 
constantes nas' Clausulas Ouinta e do 

fica prorrooada até o dia "l7 de abril de 2010. 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 10i2018 • PROCESSO 
Nº 5712018 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÀO 
RATIFICO, nos tennos do art 24, incise: da iei n" 8.666/93 de 

com.'ssão perrnar·ent(~ 

visando atender as escolas da rede 
de Fi:ir da Serra de Se! nos termos do pr 

CO~JTRATADA.: .JC.A. SERVIÇOS EMPRESAh1Ar;_~ 
CPNJ: 2i .055.054/0CO·i-24 
ENDEREÇO: RJa Isidoro Lírio Ftact., 854 sala Perln · ~hmneieirc 

- Pr ... CEP: 3561,9-QOCJ 
PRAZC DE \/ICJE~'>!CIA: ~ 7 de outubro de 2013 a de outubro d . e 

2019. 
Flor da Serra do .Sut/Pr, 17 de outubro de 2018 

_ Lucinda Ri_beiro de,Li_m~_ Rosa. _P~i;:!f~_ita ~Jt.m_fcy_)ai 



18/10/2018 
Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ\O 
AVISO LICITAÇ1\0 PREG.\O 09012018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCfAL" V' 090/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO. faz saber aos interessados 
que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, 
subsidiariamente, à Lei n" 8.666/93 e complementares, LC 
! 23/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco 
de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob nº 090/2018, conforme descrito 
abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a 
prestação de serviço para o Programa de Atendimento de 
Proteção Integral (PAIF) e para o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da 
Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de 
Planalto. 
VALOR TOTAL: R$105.561,60 (Cento e cinco mil 
quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), 
DATA DA ABERTURA: 30 de outubro de 2018- às 08:30 
horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em 
horário de expediente ou pelo e-mail: 
licitacao@planalto.pr.gov.br. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código fdentificador:7732FF6F 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 18/10/2018. Edição 1614 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http: //www.d iariom u nici pa 1. com. br/a m p/mate ria/7732 FF6F /03AMGVjXh 59p00k4 WO _ OddWx2qrc 7k8y Zbq8Zlsc 7WL EtF I Ng 78h DOf6W4 lfQ4Qu B . . 1 / 1 



PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

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

Capanema, 12 de setembro de 2018 

"'"'"'----~-· 7 o,·• 

\. t~ 1: \ ? 0>' ( -- <; 

1. \ 
. I 

Marcero Josué Ro rs - Me 
CNPJ 17.453.147/0001-30 - l.e 90618510-51 

Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 
contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 

'-- 



REGISTRO GERAL: 8.091.506-3 
DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/06/2014 

NOME: ULISSES RICARDO ROEHRS 
FILIAÇÃO: LIRIO ROHDE ROEHRS 

EVONIR VIDOTTE ROEHRS 

NATURALIDADE: CAPANEMA/PR 
DATA DE NASCIMENTO: 11/0511986 

DOC. ORIGEM: COMARCA=STA CRUZ DO SUL/RS, VERA CRUZ 

C.CAS.AV.SEP=3343, LIVR0=8B, FOLHA=77 

CPF: 043.576.449,76 
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Sccrc1aria <la .\·ficro e Pequena Empresa 
Sr'crvtar-ia da Racionalização e Simplificação 

lkpar1;11tH1nlu de Rl·gl!ilro Empresarí.jJ e lnte~r.tção 

\'I \11.'F(() 1)1 ilH '<tn [(",(~() 1)() l~Hi!STR() ur f'i\lí'lffS/\. l\,fR[' I),\ srnr 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhus l ·4 

\:\("j()\,\l.lll,\j}j 

BRASILEIRA I LSTADO CJVJL 

SOL TEIRO(A) 

41107364!35 

\·L\RCJ·.LO JOSUJé ROEI IRS 

,1 \(\ 

Masculino 
!-li.li() 

LIRl<l ROlllJI·: ROHIRS l111;k1 

I EVONIR VJDOTTE ROEHRS \..\-..:(Jll<>i\l(-.k,-:--,,,,,,111 •• ni, 

i -~ 0.1 j <,i"7<) 
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1(.l'hnii111,·,"1 
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\\\ 
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CT'i'll!<J XS7(,11-IJlllJ 
CU' \ \\."\ 

UF 

PR 
declara. suh as penas da lei, não esfar impl'dido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 
\ .11 'NTI\ Clli\ll·l(Cl ·\I. DO ['S'JADO DO PARA'I!\ 

\(l.\JiL.\l!'Rf\·\l{!M 

.1\ .ILJNTA COMERCl.\L DO 
C(JDJ(;O L DESCRJÇ;\0 DO ATO 
11112 - AI.TER,\(',\() CÓDIGO E DESCRIÇAO DO ATO 

CODJC;u I DLSCR IÇclO DO l'\'[\JTO 

021 - ,\LTLl<AC·\O DE DADOS 1EXCETO NOME E:v!PRESARIALJ 
CÓDIGO E DESCRIÇ.'\O DO EVE\JTO 

\1!\RCELO .IOSUI: ROFI IRS - ME 
l(J(,l{.,1,1)(,\j(() 

[N(Jl:Al>R.-\\lf.\TO 

ME (Microempn .. 'Si!) 
Rl A RIO DI: Ji\NEIRO NL!l!l:RO 

! 727 lU.\ll'IL,\IL'\10 

I BAll(!{0/1)!.'iTllJTO CE\JTRO R57ó0-000 
CU' CODJGO D(}MUNICf PJO t Uso.dn.junta Comcrc.or I 

005920 - Capancma 
S,\L\ ili. 

\lt·\.l(li'll) 

C,ir,111-:111~1 
L:1- 

I PR 
/',\IS 

/ BRASIL 
COR.RlJO Ul::TRONll'(J 1 !::·,\L\ILJ 

con1abiltrcvisan,'ú_ arnpcrncr .com. hr VA!.CJR 1)11( ,\l'JJ,\1.-lb 

1 

\':\UtR l>O C,\/'JL\L - <rM~.s.l..::MnJ 

cento e cinquenta mil reais 
• liJ)l!,l• ll \11\li)\ll) 1 l 0\.(l\11( .\ 

•('\\f 

Trcuuuncnrn cm dc-cnvolv imcnto profissional e gerencial: Agências de publicidade: Seleção e agenciamento de mão 
de-obra: Auvidndcs de consultorm em gc-rào empresarial. exceto consultoria técnica expccifica; Pesquisas de mercado 
e de opinião pública: Atividades de serviço , prestados principalmente as empresas: Atividades de prestação de serviços 
de infflnnaç;fo; Agcnciamemo de profissionais para IXl.111111.-l(,511,111 -l751clll . .\7(;11103, 

4 7(,3(102. 4 7t,; 1-H)(J. 5(120 I 03. ô.)99200. 
711êlJ-ll:<1.".111.i110. '.'20300. 7490105 

D·\l \ Dí· i\!(Hl n.v- \l)\"11}\))!..; 
21 OJ 20 l .í 

\l '.\lfRO nr. J\.',C'Rl(.'\O NO C:\'PJ 

17.4.s:;.147/0001-30 
TR.-\~SffRE\CIA nr sror. Ol' or F!Ll..\L nr: 
()LJRJ\ U :,.;JRl:.A.VllRIOK 

l).\T \ ,\'-.'-i\ \ 1\ li.\ 

USQDA)l.-NTA CO~J[RCIAL 
fr;;)~irt?E O 1 ., s1.1\1 
(ilh'LK/\A\tL:-.IA.L J.,.. N_;\Q 

! :' O 1 ~(J 1 :-; < Tab.llotH 
Capanon,a · PR 

l'\10 l'SOFVl.l'Sl\'0/H.Jt:.\·~r_ r· ~ 
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PR21ROOOl4l4504 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nº 20180095293. 
PROTOCOLO: 180095293 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800383902. NIRE: 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 02/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br t 
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autenticidade nos ~ectivos portais. 
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação 
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St•cnt:iriH da :\ficro e Pequena Empresa 
sl'l.Tt't.lria da R,1cionaliza\·i10 e Slmpliflcaçâo 
Dt·1w1-1a111t•ntn de Rq~istro Ernpr('snrial e lntegrn\·.lo 

,\'l '~lfHIJ I)[·. un-vtu ICI\(.",\( i no Ki·(ifSTRO DL r :'\1f'!ffS~\. ~IRr D . .\ sror 

4ll073(i4iJ5 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 24 

l \'IRr: DA nu.«. fpl'<:<:nt'hL'I" S(>tn<:111<: SL' :11t1 rctcrcurc u filiJI) 

xxx 
\l,\RCELO .IOSUE ROEHRS 
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'-1·\() 

I Rl:GlM!:: lH-: llt::\IS1~c' çJs.1de1) 
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I EVONIR VJDOTTE ROEHRS 

)'l.)i(I (j>,111 
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02.1.206.539-02 

llJfl\'l')[),\f)l:'(ni1111c·roJ 
lff 

/ PR 
1.1 o_, 1979 6926 7823 
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nr J.\llCIL1.\{)r1 .\.\ rJ.()(jl{,\J)i u.t« 1- 
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CODJGO [)(.) 1,1\JNICll'l(l IU~i d,,.11m1,1 Cn11w,·ci,11'1 

005920 ., Caoanema 
( ·\S,\ 

L'F 

PR 

\11.'\I( TllC! 

dectar-a. sob as penas da k-i. não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui nutro reg-istro de empresário e requer: 
\ JL !\I \ (U\ll·fü-1\J. llO 1:Sl.\DO 1)() PARAN.·\ 

.,·.•·,.,.., 

A JU;.;TA COMERCIAL DO 
CUDIUJ l ilbCl<i~- vo DO ATO 
002 · ,\LTFR,\C:\O CODICO E DESCRIÇÃO DO A TO 

CUDICO I DI SCI< l(".\O DO EVENTO 

021 - J\LTLRAC\O DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAR!AL1 CODIGO E DESCRIÇ.Ã.O DO EVENTO 
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'\'O\lt' r:\ll'Rl:.'-\IU\l 
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declara, snh <l!i penas da lei. não estar impedido de exercer atividade cmprcsárta, que não possui outro registro de empresário e requer: 
A .ILN"L\ CU~ILRCIAL DO ESTADO DO l'ARANA À JUNTA COMERCIAL DO 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 
Atendimento de Proteção Integral (PA!F) e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFVJ para atender as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do 
Paraná, através do seu representante legal Marcelo Josué Roehrs, RG 6.926. 782-3 
SSP /PR, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018, 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 o presente. 

Capanema, 22 de outubro de 2018 

117 .45:t 14 7 /0001 ~·3. 
MARCELO JOSUÉ ROEHF(~ 

- ME - 

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

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENI RO 

L85760-000 - CAPA.NEMA. - PR t . ,.,.J \ 
' 

Marcelo Josué Roehrs - Me 
CNPJ 17.453.147/0001-30 -1.e 90618510-51 

Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 
contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 
Atendimento de Proteção Integral (PA!F) e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto. 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, 
que a empresa MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.14 7 /0001- 
30, sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do 
Paraná, é MICROEMPRESA, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 
2014 cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 
090/2018, realizado pela Prefeitura Municipal De Planalto. 

Capanema, 22 de outubro de 2018 

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

r~1-,"'}'I 41:;,~ 1á7'iu""''O,O·' ·1-"'~n i . vv. . 1 I 1 ""'"'' 
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Marcelo Josué Roehrs - Me 

CNPJ 17.453.147/0001-30 - l.e 90618510-51 
Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 

contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 001 / 002 

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

Nome Empresarial 
MARCELOJOSUEROEHRS-ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de 
· Empresas - NIRE (Sede) 
411 0736413-5 

CNPJ 

17.453.147/0001-30 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

21/01/2013 

Data de Início 
de Atividade 

21/0112013 
i Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Municipio, UF, CEP) 
l RUA RIO DE JANEIRO, 1727 • SALA 01 CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 
Objeto 

. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
Agências de publicidade; 
Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 
Pesquisas de mercado e de opinião.pública; 
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas; 
Atividades de prestação de serviços de informação; 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e .artísticas; 

. Atividades profissionais, científicas e técnicas; 
Serviços de assistência social sem alojamento; 
Serviços domésticos; 
Comércio atacadista de equipamentos de informática; 
Comércio varejista de artigos de papelaria; 

· Comércio varejista de artigos esportivos; 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 
Cantinas - serviços de alimentação privativos; 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
Atividades de cobrança e informações cadastrais; 

' Ensino fundamental; 
Educação profissional de nível técnico; 
Ensino de esportes; 
Ensino de dança; 
Ensino de artes cênicas, exceto dança; 
Ensino de música; 
Ensino de arte e cultura; 
Ensino de idiomas; 
Cursos preparatórios para concursos; 
Atividades de condicionamento físico; 
Produção e promoção de eventos esportivos; 
Atividades esportivas; 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
Impressão de material para uso publicitário. 
Capital: R$ 150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 

Último Arquivamento 

Data; 02/02/2018 Número; 20180095293 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 
Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO .•. -----... - /·--,, Status 
Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EX .!º NO~EMJR~)} .. / . " ;) lCXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nome do Empresário ~~~ Lr-- D (fJ./ 
MARCELO JOSUE ROEHRS ,.# -,_.__ -. __)--r - 'yGOJ ' 
Identidade: 69267823,SESP/PR ~ f ÇPF: 023.206.539-02 /\ }· 

Estado Civil: Solteiro • LM,'frf!!,!sens: Não Informado I \ 

RG.:3.463.2~i~h ·J . ,'jJ \ 
+-, 



Continuação 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Páqina: 002/ 002 Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

18/561905-3 CAPANEMA - PR, 01 de outubro de 2018 
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LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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CLEUDES APARECIDA PA VAN DOS SANTOS 

CNPJ Nº 27.133.139/0001-60 

EMAIL- cleudesapsantos@outlook.com 

ENDEREÇO AV. IGUAÇU, 141, CENTRO FONE (45)3286-2605 
MUNICIPIO:CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: CLEUDES APARECIDA PA VAN DOS SANTOS 

CNP.T Nº 27.133.139/0001-60 

ENDEREÇO AV. IGUAÇU, 141, CENTRO FONE (45)3286-2605 
MUNICIPIO:CAPIT ÃO LEÔNIDAS MARQUES EST. PARANÁ 

Credenciamos o(a) Sr.(a) CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS, 
portador(a) da cédula de identidade sob nº 397618-7 e CPF sob nº 663.489.009.91, A 
participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 090/2018, 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/PR 30/10/2018. 

CLEUDES APARECIDA PA VAN DOS SANTOS 

R.G nº3976180-7 e CPF nº 663.489.009.91 

PROPRIETÁRIA 
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CLEUDES APARECIDA PA VAN DOS SANTOS 

CNPJ Nº 27.133.139/0001-60 

EMAIL- cleudesapsantos@outlook.com 

ENDEREÇO A V. IGUAÇU, 141, CENTRO FONE ( 45)3286-2605 
MUNICJPIO:CAPIT ÃO LEÔNIDAS MARQUES EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: CLEUDES APARECIDA P A VAN DOS SANTOS 
CNPJ Nº 27.133.139/0001-60 

ENDEREÇO AV. IGUAÇU, 141, CENTRO FONE (45)3286-2605 
MUNICIPIO:CAPIT ÃO LEÔNIDAS MARQUES EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa, CLEUDES APARECIDA P A VAN DOS SANTOS 

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 090/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins 
de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no respectivo edita] de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

PLANALTO/PR 3 OI 10/2018 

CLEUD~S_;~P ARECIDA PA VAN DOS SANTOS 

R.G nº3976180-7 e CPF nº 663.489.009.91 

PROPRIETÁRIA 



CLEUDES APARECIDA P A VAN DOS SANTOS 

CNPJ Nº 27. l 33.139/0001-60 

EMAIL- cleudesapsantos@outlook.com 

ENDEREÇO AV. IGUAÇU, 141, CENTRO FONE (45)3286-2605 
MUNICIPIO:CAPIT ÃO LEÔNIDAS MARQUES EST. PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: CLEUDES APARECIDA PA VAN DOS SANTOS 

CNPJ Nº 27.133.139/0001-60 

ENDEREÇO AV. IGUAÇU, 141, CENTRO FONE (45)3286-2605 
MUNICIPIO:CAPIT ÃO LEÔNIDAS MARQUES EST. PARANÁ 

O representante legal da empresa CLEUDES APARECIDA PA VAN DOS SANTOS, 
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 090/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos 
os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

PLANALTO/PR 30/10/2018 

CLEUDES APA.RECIDA PAVAN DOS SANTOS <.:' 

R.G nº3976180-7 e CPF nº 663.489.009.91 

PROPRIETÁRIA 

\ 



C~tíCado da Condição de 
Microempreendedor Individual 
Identificação 

Nome Empresarial 
CLEUDES APARECIDA PAVANDOS SANTOS 66348900991 
Nome do Empresário 
CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS 
Nome Fantasia 
Capital Social 
1.000,00 
Número Identidade Orgão Emissor UF Emissor 
39761807 SESP PR 

Condição de Microempreendedor Individual 

CPF 
663.489.009-91 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

--. Números de Registro 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
17/02/2017 

CNPJ 
27.133.139/0001-60 

Endereço Comercial 

NIRE 
41-8-0500517-3 

CEP 
85790-000 
Bairro 
CENTRO 

Atividades 

----- ---- --------------- Logradouro 
AVENIDA IGUACU 
Munícipio 
CAPlf AO LEONIDAS MARQUES 

Número 
141 
UF 
PR 

Data de Início de Atividades 
17/02/2017 
Ocupação Principal 
lnstrutor(a) de cursos gerenciais, independente 
Atividade Principal (CNAE) 
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE) 
lnstrutor(a) de arte e cultura em 
geral, independente 
Promotor(a) de eventos, 
independente 
Promotor(a) de turismo local 
independente 
Professor(a) particular, 
independente 

Forma de Atuação 
Estabelecimento fixo 

.,..\~. ... \. 

85.92-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 

79.90-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 

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

85. 99-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 

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

Este Certificado comprova as inscrições, aívara, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. 1 
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitid 

com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional par, ... s,~P· .. l.ificaçã·•··º· d.· o R~gistro e da Legalizaç_a-o d 
' ,, ,--t,·;) 

-. ,' :: \! \'· 
\ ' ( .•• ·.i,_\-' "' \ J~. '1\' 

\. ':)..p' 

' -\,. 



Emµ.-esas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.qoy.brlPessoaJur1g;çatcNPJ/fcpj/consu1ta.asp 

Número do Recibo 
ME05233900 Número do Identificador 

00066348900991 Data de Emissão 
29/10/2018 

•. _J 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances por Lote 

Pregão 90/2018 

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAIF E SCFV 
Lote 

Página 1 

1 
2 

104942.08 
99S68.00 
99S68.00 

/l 

o 
CARLA SABRINA RECH MALJNSKJ 

Pregoeiro 
I í i I v' 

\ ,( 
í/Ulfu .1 rJ • (l 1,VJ-: ciJ:, /);;Uv-jf;t 1 

1 · 1 --- ••.•••••.•...•.. --~------- 
.-., JEANE MARIA DE SOUZA V 

Membro 

FERNANDA SCHERER MARZEC 
Membro 

MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
ULISSES RICARDO ROEHRS TANJA MARA MINETTO - ME 

CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS - ME! 
CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS 

Emitido por Cezar Augusto Soares. na \ersão 5520 t 

3011012018 08 58:21 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 17453147 ;0001-30 
Razão Social: MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
Nome Fantasia:IGUAÇU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 
Endereço: R RIO DE JANEIRO 1727 SALA 01 / CENTRO/ 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: 17/10/2018 a 15/11/2018 

Certificação Número: 2018101805044008259707 

Informação obtida em 22/10/2018, às 14:21: 14. 

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

\ , (\NV r\ (,:' 
\ 

1 ·"\..? ,\ 1\'~.. . _.,....---•'" 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf!Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp 

Page I of I 

22/10/2018 



15/10/2018 

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:41:31 do dia 15/10/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/04/2019. 
Código de controle da certidão: D92F.9A4E.97 43.E61 O 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018640855-05 

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

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

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

Válida até 01/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

. ,' rr J 1 1}. 

Página 1 de 1 

EmJ/1do via Internet Púb/Jca (03/0912018 17.·55:42) 



05/09/2018 
Certidão 

Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO Positiva com efeito negativa 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 04/11/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA 
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS. 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
9ZTMH282QEM234424RQ3 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

POSITIVA Nº: 4216/2018 

RAZÃO SOCIAL: MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

CONTROLE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 
{$nrControle} 17.453.147/0001-30 90618510-51 

ENDEREÇO 22 

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

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

http :1/servicos .capanema. pr.gov br: 7 4 7 4/esportalistmcertidao. view. log ic?idCertidao=3 3921 

Certidão emitida no dia Capancma, 05 de Setembro de 2018. 

1/2 



AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 
CARTOR!O DO D!STRIBUiDOR E ANEXOS 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PA.RANA 

COMARCA DE CAPANEMA 

CAPANEMAIPR - 85760000 
TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição CIVEL (Cível, Precatória Especial, Juizado Especial), FAZENDA (Fa 
zenda Pública, Fazenda Pública Carta Precatória), Ações: CONCORDATA E FA 
LENClA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 
CNPJ 17.453.147/0001-30, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre sente data. 

11111111111/lll l li lll Ili Ili 111111111111/l IJ 11111111 l 11111 1111111111111/1111111111111111/ll 1111 · · 
CAPANEMA/PR, 01 de Outubro de 2018, 15:57:54 

/] ./'! 

// ,,.....P 
/< \ I . . ·-· - l Yf n ftU<lb./,,,_,/ 

PATRJCtAj.11CHELA THIESEN 

Custas RS 45,54 X· r\' ,·}.., 
\ \. \, ! 

' 
Págína 0001/0001 

•• VALIDADE PARA 30 DIAS••· Criação da Comarca 29. 11. 1967 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MARCELO JOSUE ROEHRS 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.453.147/0001-30 
Certidão nº: 156003746/2018 
Expedição: 13/08/2018, às 13:45:16 

Validade: 08/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MARCELO JOSUE ROEHRS 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
17. 453 .147 /0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
';'ribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p: / / www. t s t . jus . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 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. 

'. ;'!.\~, I \ r\ ' \ ,-,._, 
( \, \._N 
. ,"- 

'. 
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Prefeitura do Município •• 

Santa lzabel do Oeste •• CNPJ 76.205.715/0001 ·42 

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

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

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

Atesta que a empresa MARCELO JOSUE ROEHRS - ME, CNPJ 17.453.147 /0001-30, situado a rua 
Rio de Janeiro, 1059, centro, na cidade de Capanema, Paraná, prestou cursos para "Aquisição de 
materiais de consumo diversos para atendimento das famílias cadastradas no Programa Família 
Paranaense, em maior situação de vulnerabilidade e risco no Município de Santa lzabel do 
Oeste, para um período de 12 (doze) meses, com recursos do Estado do Paraná, através da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social." conforme Pregão Presencial 26/2016 
Atendidos Pela assistência social. 

ITEM QTD HORAS 
DESCRIÇÃO _________ __) 

Reordenamento e Assessoramento para a Política de Assistência I 

Social no que tange ao aprimoramento da gestão, qualificação dos 1 300 Horas serviços socioassitenciais, planejamento estratégico, vigilância 
socioassistencial e qualificação da equipe técnica de referência e I 
demais trabalhadores do SUAS. : 
Capacitação para equipe técnica da Política de Assistência Socia! J 

para qualificação dos trabalhadores e dos serviços a serem 1 2 100 Horas 
executados de acordo com a necessidade da SMAS para: equipe 
CRAS, egui2e Gestão, Gestão, Hab~ão, CMAS e CMDCA. 

Por ser verdade, firmamos o presente, 

Santa lzabel do Oeste, 15 de março de 2017. 

CAMILA DE1bi(1 GRABOVSKI 
! 

.. .,,P'REGOEIRA 
·,~ 



Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO nº 2222/2018 
Folha: 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2222/2018 
Certidão válida até 26/09/2018 

Certificamos, em conformidade com a Resolução Normativa CFA nº 464/2015, que constam em nossos 
arquivos o(s) RCA(s) relacionados abaixo, em nome da empresa MARCELO JOSUE ROEHRS - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.453.147/0001-30 registro CRA-PR nº 90-02908, tendo como responsável técnico(s) 
ALEXANDRA KEHRWALD, registro nº 20-30449, cujas atividades descritas nos ATESTADOS/DECLARAÇÕES 
que fazem parte integrante desta Certidão estão elencadas nas alíneas "a" e "b", do art. 2°, da Lei 4. 769/65. 
Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou Privado, resguardando-nos de qualquer ato 
ou fato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade dos referidos 
ATESTADOS/DECLARAÇÕES, cujo teor é de exclusiva responsabilidade de seus emitentes. 

RCA nº 20181000100039 - Data - 20/02/2018 
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Oeste 
Contrato nº 128/2016 
Data de Inicio: 11/04/2016 

Prazo do Contrato: 11/04/2017 
Valor do Contrato: R$ 63.900,00 

Descriço do Serviço: 300 Horas - Reordenamento e Assessoramento para a Política de Assistência Social no 
que tange ao aprimoramento da gestão, qualificação dos serviços socioassitenciais, planejamento estratégico, 
vigilância socioassistencial e qualificação da equipe técnica de referencia e demais trabalhadores do SUAS. 
100 Horas - Capacitação para equipe técnica da Política de Assistência Social para qualificação dos 
trabalhadores e dos serviços a serem executados de acordo com a necessidade da SMAS para: equipe CRAS, 
equipe Gestão, Gestão, Habitação, CMAS e CMDCA. 

Curitiba, 26 de Março de 2018. 

Código de Controle do Comprovante: 0.14058917675208416 
Emitida às: 26/03/2018 11 :25 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na 
Internet, no endereço www.sistemacrapr.com.br/craonline/. 

Rua Coronel Dulcídio, 1565 Água Verde Curitiba/PR, CEP: 80.250-100 
Telefone/Fax CRA-PR: ( 41) 3311-557 l 

Endereço Eletrônico: cra-pr@cra-pr.org.br - Home-page: http://www.cra-pr.org.br/ 
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Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO nº 2825/2018 

Folha: 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR 

CERTIDÃO DE RCA 
VALIDADE ATÉ 26/09/2018 

Certificamos, para os devidos fins da Lei nº 8666/93 alterada pela Lei nº 8883/94, que empresa abaixo 

identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA-PR a prestação dos serviços descritos no 

ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei nº 

4769/65, e decreto nº 61934/67. Certificamos, ainda, que o citada empresa tem executado serviços atinentes ao 

seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão 

devidamente registrado por este CRA-PR. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou 

Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a 
falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO. 

J Razão Social i: !MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Enderece : RIO DE JANEIRO, 1727 - SALA 01 
Cidade : CAPANEMA 
Req CRA-PR: : 90-02908 Estado: PR CNPJ: 17.453.147/0001-30 

Reso. Técnico : ALEXANDRA KEHRWALD 
Reo. CRA-PR : 20-30449 

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE 

RCA Nº20181000100039 Data: 20/Fevereiro/2018 

Código de Controle do Comprovante: 0.03808908003203881 

Emitida às: 20/04/2018 15:11 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no 
endereço www.sistemacrapr.com.br/craonline/. 

:. . ·{(\__; 
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Rua Coronel Dulcídio, 1565 Água Verde Curitiba/PR, CEP: 80.250-100 
Telefone/Fax CRA-PR: (41) 3311-5571 

Endereço Eletrônico: cra-pr@cra-pr.org.br - Home-page: http://www.cra-pr.org.br/ 



Prefeítura Munícíya{ 
de Capanema 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO JOSUE 
ROEHRS - ME, localizada na Rua Rio de Janeiro, nº 1727 - Sala 1, Bairro 
Centro, no Município de Capanema - PR, CEP: 85.760-000, inscrita sob 
CNPJ: l 7.453.147/0001-30, ministrou aulas de Artesanato, Bordado, Crochê e 
Tricô, Inclusão digital, Macramê, Oratória, Patchwork, Pintura em tecido, 
Madeira, Trabalho em MDF, Velas, Vidro Enfeitado, Jardinagem e 
Horticultura, Pneus, Dinâmicas e Atividades Diversas, Esportes Diversos, 
Informática básica, Reforço Escolar, Pedagogia e Programas Sociais, conforme 
Ata de Registro de Preços Nº 211/201 7 firmada para o período de O 1/06/2017 
até 31/05/2018 com o Município de Capanema, CNPJ: 75.972.760/0001-60, 
através do Pregão 050/2017 cujo objeto era o seguinte "CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULA DE CURSOS DIVERSOS 
PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA·PR EM ATENDIMENTO 
AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO M.D.S., SUAS E DO MUNICIPIO, PROCESSADO PELO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS" abrangendo cursos voltados para as áreas 
acimas citadas, com equipe técnica especializada para aplicação dos cursos. 

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

Capanema - PR, 28 de MAIO de 2018. 

r i,\ 
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~~.l '\\ 
~~ Santos 

Secretário Municipdl ~ Administração 

I 

( \'\~-,-\;,,·,(,,.:,( \ ~-\(} 

(
~>Fernanda P Hartmann 
• .Ã.,. Adminisndora 
~ CRA.PR ~30617 
CRA-PR RG 12.396.585-0 SESP/P~· 

i-'ó ldcd AJ-.,es }los StUtrC$ 
Du. 6.26J/20J1 
~""· ~ Â<Ítttinistroção 

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

CAPANEMA • PR 



Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO nº 3930/2018 

Folha 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR 

CERTIDÃO DE RCA 
VALIDADE ATÉ 17/01/2019 

Certificamos, para os devidos fins da Lei nº 8666/93 alterada pela Lei nº 8883/94, que empresa abaixo 

identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA-PR a prestação dos serviços descritos no 

ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei nº 

4769/65, e decreto nº 61934/67. Certificamos, ainda, que o citada empresa tem executado serviços atinentes ao 

seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão 

devidamente registrado por este CRA-PR. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou 

Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a 
falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO. 

/Razão Social /: /MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Endereço : RIO DE JANEIRO 1727 - SALA 01 
Cidade : CAPANEMA 
Req CRA-PR: : 90-02908 Estado: PR CNPJ: 17.453.147/0001-30 

Resp. Técnico : FERNANDA PATRICIA HARTMANN 
Rea. CRA-PR : 20-30617 

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA 

Contratante: MUNICIPIO DE CAPANEMA 

RCA Nº20181000100070 Data: 16/Julho/2018 

Código de Controle do Comprovante: 0.5723014282989429 
Emitida às: 17/07/2018 17:14 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na Internet, no 
endereço https://sistemacrapr.com.br/. 

Rua Coronel Dulcídio, 1565 Água Verde Curitiba/PR, CEP: 80.250-100 
Telefone/Fax CRA-PR: (41) 3311-5571 

Endereço Eletrônico: cra-pr@cra-pr.org.br - Home-page: http://www.cra-pr.org.br/ 



Prefeitura Munícíya{ 
cíé Cayanema 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO JOSUE 
ROEHRS - ME, localizada na Av. Rio Grande do Sul, nº 3515 - Sala, Bairro 
São José Operário, no Município de Capanema - PR, CEP: 85.760-000, 
inscrita sob CNPJ: 17.453.147/0001-30, ministrou aulas de Meio Ambiente, 
Informática, Artesanato, Desenvolvimento de Relações Humanas, Atividades 
Físicas e Esportivas, Ética, Cidadania, Desenvolvimento de Habilidades 
Pessoais, Dança e Atividades Recreativas no período de 30/10/2015 até 
30/10/2016 para o Município de Capanema, CNPJ: 75.972.760/0001-60, 
através do Pregão 047/2015 cujo objeto era o seguinte "REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS 
DE CURSOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS PAIF, SCFV, 
ACESSUAS, ACEPETI, BPC NA ESCOLA, IGD · SUAS E IGD - BOLSA FAMÍLIA, 
EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR" abrangendo cursos voltados para as áreas 
acimas citadas, com equipe técnica especializada para aplicação dos cursos. 

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

Capanema - PR, 15 de MARÇO de 2017. 

~f'\ "'' ·, 

! .. !:"\, .· .. \ 
Valdeci ~l es dos Santos 

Secretário Muni 1<.ªl de Administração 
'\,, 

f t 

ftaldeci Alvesdos Santos 
Dec. 6.26312017 

Sec. Munidpal d, Âthnini#rrJção 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 
Secreta.ria da Família e Desenvolvimento Social 

ATESTADO DE CAPACIDAE TÉCNICA 

A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Município de 
Capanerna, estado do Paraná, na pessoa da Secretária Municipal da Família e 
Desenvolvimento Social Sandra Stevens Pagno, DECRETO Nº 6.266, de 02 de 
Janeiro de 2017, ATESTA a pedido da interessada e para fins de prová, que a 
empresa Marcelo Josue Roehrs-Me, inscrita no CNPJ sob o nº 17.456.147.0001/30, 
estabelecida a Rua Rio de Janeiro, 1059, sala 01, centro, na cidade de Capanema, 
estado do Paraná, torneceu satisfatoriamente os serviços abaixo citados entre o 
período de abril de 2017 até a presente data: 

• Serviços Técnicos de Assistente Social; 
• Serviços técnicos de Psicólogo; 
• Serviços Técnicos de Educador Físico; 
• Serviços Técnicos de Profissional Assistente Administrativo; 
• Serviços Técnicos de Pedagogo; 
• Serviços Técnicos de Artesanato; 

Por expressão da verdade, 

Capanema, 2'1. .. d~ dezembro de 2017. 

~~~ 

Secretár. Sandra Ste li"'~~~*~, 'ª da Família e ~ens Pagno ~~f/1""' \ esenvol · e o-r-- , .: 1 v,mento 5 . ~. . 1 1 , ocial J;ri (\,riv,....; 1 
\ \U"J } 
" \ 

--\--, 
\ 

..«: 
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Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
C,~PANEMA - PR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 
----------------------coe 1s.924.29010001-69----------------------- 

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - 85.740-000 - Fonefax:Oxx46-35561223 
Home Page: http://www.peroladoeste.pr.gov.br - E-mail: alcirprefeitura@hotmail.com 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

o MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, Estado do Paraná, inscrito 

no CGC nº 75.924.290/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. NILSON ENGELS, residente 

e domiciliado na Rua Paraná, nº 52, nesta cidade, portador da Cédula de 

Identidade sob nº 42238821-SSP-PR, CPF nº 717.534.789-87, ATESTA para os 

devidos fins, declara que a empresa Marcelo Josue Roehrs - Me, CNPJ nº 

17.453.147.0001/30, localizada a Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, na 

cidade de Capanema, estado do Paraná, forneceu 07 (sete) postos de serviços 

contínuos de apoio administrativo e serviços gerais, em referência ao contrato 

67/2013 ID 994, aditivos ID 1192, 1467 e 1768 do pregão presencial 29/2013, 

sendo, Auxiliares de serviços Gerais, Auxiliares Administrativos e Serventes de 

Limpeza, entre o período de 15 de maio de 2013 até 31 de dezembro de 2016. 

Declara também que não existiu em nossos registros, fatos que 

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Por expressão da verdade. 

Pérola dOeste, 20 de fevereiro de 2018 

NILSON lENGELS 
' Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

••••• 



Esta página faz parle da(o) CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO nº 2826/2018 

Folha: 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ - CRA-PR 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2826/2018 
Certidão válida até 20/10/2018 

Certificamos, em conformidade com a Resolução Normativa CFA nº 464/2015, que constam em nossos 
arquivos o(s) RCA(s) relacionados abaixo, em nome da empresa MARCELO JOSUE ROEHRS - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.453.147/0001-30 registro CRA-PR nº 90-02908, tendo como responsável técnico(s) 
FERNANDA PATRJCIA HARTMANN, registro nº 20-30617, ALEXANDRA KEHRWALD, registro nº 20-30449, 
cujas atividades descritas nos ATESTADOS/DECLARAÇÕES que fazem parte integrante desta Certidão estão 
elencadas nas alíneas "a" e "b", do art. 2°, da Lei 4.769/65. Esta Certidão vale como prova perante qualquer 
órgão Público ou Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado que desabone ou 
comprove a falsidade dos referidos ATESTADOS/DECLARAÇÕES, cujo teor é de exclusiva responsabilidade de seus emitentes. 

RCA nº 20181000100045 - Data - 19/04/2018 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 
Contrato nº 67/2013 
Data de Inicio: 15/05/2013 
Prazo do Contrato: 31/12/2016 
Valor do Contrato: R$ 349.560,89 

Descriço do Serviço: Fornecimento de 7 postos de serviços contínuos com cessão de mão de obra de apoio 
administrativo, serviços gerais, serventes de limpeza, cozinheiras entre outros. 

Curitiba, 20 de Abril de 2018. 

Código de Controle do Comprovante: 0.3727299954614425 
Emitida às: 20/04/2018 16:31 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-PR na 
Internet, no endereço www.sistemacrapr.com.br/craonline/. 

\ 

Rua Coronel Dulcídio, 1565 Água Verde Curitiba/PR, CEP: 80.250-100 
Telefone/Fax CRA-PR: (41) 3311-5571 

Endereço Eletrônico: cra-pr@cra-pr.org.br - Home-page: http://W\\w.cra-pr.org.br/ 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AUTÔNOMO) 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL 

AUTÔNOMO 

Contratante: Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 172 7, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná; 
Contratado: ROSANGELA PAULA JOCHEM, CASADA, ASSISTENTE SOCIAL, portadora da 
cédula de identidade R.G. nº 10.576.097-3 SESP /PR CPF. nº 075.260.869-00, residente e 
domiciliada na Rua Florival Soares, n2158, Nossa Senhora Aparecida - PLANALTO/PR - 85750-000 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional 
autônomo, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA 1!!; O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços de 
ASSISTENTE SOCIAL, sendo que, em sua vigência, o contratado deve manter seu registro 
regularizado no Conselho Regional de Classe, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento. 

CLÁUSULA 2!!: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por este indicados. 

DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA 3!!: O contratado prestará os serviços de ASSISTENTE SOCIAL, determinadas de 
acordo com a sua área de formação e capacidade técnica conforme solicitação prévia. 

DOS HONORÁRIOS 

CLÁUSULA 4i!: O contratado perceberá o valor integral, a título de honorários pelos serviços 
descritos na cláusula anterior, pagos pela Contratante, nos mínimos os valores de R$ 20,49 
(vinte reais e quarenta e nove centavos) hora, podendo ser alterada em caso de comum acordo. 

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante: 
a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato. 

b) Fornecer para o Contratado, cópias dos contratos efetivamente realizados. 
c) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, 
facilitando a prospecção dos negócios. 
d) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o 
pagamento ou execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado. 

CLÁUSULA 6!!: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado: 
a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 
b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados aos clientes. 

c) Prestar informações à contratante, sempre que está lhe solicitar, informando sobre a 
execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades. 
d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes. 

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante. 

CLÁUSULA 7i!: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento: 
a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros. 

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercia da contratante perante terceiros. 



e) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente 
instrumento. 
CLÁUSULA 8í!: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento: 
a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o préstito neste instrumento de contrato. 
b)Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato. 
e) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato. 
d) Por motivos de força maior. 
CLÁUSULA 9í!: O presente contrato, terá vigência por prazo indeterminado, porém, 
havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria, por 
escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os 
direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros. 

DO FORO 

CLÁUSULA 10!!: As partes elegem o Foro da comarca de Capanema, estado do Paraná, para 
dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual 
forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

Capanema (PR), 01 de Agosto de 2018 

ROSANGELA PAULA JOCHEM 
10.576.097-3 SESP/PR 
Contratada 

':,, ,.·1:;; • { ( -·~ \) 
1V\,()• 

,tY\\ 'n\-\ 

Fernanda Patrícia Hartmann 
12.396.585-0 SSP /PR 
Testemunha 
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- - - 
www.pr.senai.br - - - O Departamento Regional do SENAl-PR certifica que 

LEONILDE CAPITANIO 

natural de Erechim/RS, nacionalidade brasileira, RG nº 18676931 
nascido(a) em 28/01/1959, 

frequentou no período de 29/09/2009 a 30/09/2009 o curso de 

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos 

ministrado pelo SENAI - Núcleo de Assistência às Empresas de Francisco Beltrão 
com duração de 16 (Dezesseis) horas/aula 

J 
' Capanema, 1' de Outubro de 2009 

0 ,if1J n ,L--·f ·o y Wt Jv, 'v 

ROSE:JETE ~ARTA MARCELLO TESSER 
\~bnsável pela Unidade 

O portador deste certificado adquiriu os conhecimentos/habilidades relacionados abaixo: 
-Relações humanas no trabaiho; relações interpessoais X trabalho em equipe; comunicação; motivação e potencialidades; 
microbiologia de alimentos : noções de microbiologia de alimentos; microrganismos patogênicos e não patogênicos; fatores que afetam 
a multiplicação bacteriana: fontes de contaminação alimentar; doenças de origem alimentar; o manipulador de alimentos e suas 
responsabilidades; higiene pessoal; conduta e hábitos higiênicos no preparo dos alimentos; higiene e sanitização splicada a indústria 
de alimentos; etapas do procedimento de higienização; tipos de resíduos; agentes químicos para higienização e sanitização; manuseio 
de produtos de higiene; segurança no Trabalho; utilização e higienização dos EPls; riscos relaclonados com a indústria de alimentos; 
acidentes de trabalho e prevenção e importância da CIPA. 

Registro: !..ivro: 29 Página: 16 Número: 21 

TABELIONATO DE NOTAS 
CAPANEMA - PAR.ANA 

AUTENTICAÇÃO 
A preseme fotocópia coniere 

com ~,eu nr!uü1eL Oou fé. 

1 3 SET. 2018 
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--'T!,:ie FrancieJi Weil/er 
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CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AUTÔNOMO) 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL 

AUTÔNOMO 

Contratante: Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná; 
Contratado: LEONILDE CAPITANIO, SOLTEIRA, ECONOMISTA DOMESTICA, portadora da 
cédula de identidade R.G. nº 1.867.693-1 SESP /PR CPF. nº 332.478.469-72, PIS sob nº 
106.88496-51 residente e domiciliada na RUA TAMOIO, nº1008, CENTRO- CAPANEMA/PR - 85760-000 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional 
autônomo, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços de 
ECONOMISTA DOMESTICA, sendo que, em sua vigência, o contratado deve manter seu 
registro regularizado no Conselho Regional de Classe, sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento. 

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos clientes por este indicados. 

DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os serviços de ECONOMISTA DOMESTICA, 
determinadas de acordo com a sua área de formação e capacidade técnica conforme solicitação prévia. 

DOS HONORÁRIOS 

CLÁUSULA 4ª: O contratado perceberá o valor integral, a título de honorários pelos serviços 
descritos na cláusula anterior, pagos pela Contratante, nos mínimos os valores de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) hora, podendo ser alterada em caso de comum acordo. 
CLÁUSULA Sª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante: 
a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato. 

b) Fornecer para o Contratado, cópias dos contratos efetivamente realizados. 
c) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, 
facilitando a prospecção dos negócios. 
d) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o 
pagamento ou execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado. 
CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado: 
a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 
b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados aos clientes. 

e) Prestar informações à contratante, sempre que está lhe solicitar, informando sobre a 
execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades. 
d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes. 

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante. 

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento: 
a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante . 
e terceiros. ! r{U",__./ 
b J Praticar atos, que atinjam a imagem come rei a d a contratante perante terceiros. ·j (j'.}, 
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e) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento. 

CLÁUSULA 8!!: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento: 
a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o préstito neste instrumento de contrato. 
b)Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato. 
e) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato. d) Por motivos de força maior. 

CLÁUSULA 9•: O presente contrato, terá vigência por prazo indeterminado, porém, 
havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a parte contraria, por 
escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os 
direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros. 

DO FORO 

CLÁUSULA 10!!: As partes elegem o Foro da comarca de Capanema, estado do Paraná, para 
dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual 
forma, teor, na presença das testemunhas abaixo: 

Capanema (PR), 01 de Junho de 2018 

LEONILDE CÀilIXA#IO 
1.86 7.693-1 SESP /PR 
Contratada 

\ • . i 1 ( .. · . . c)c1 Ç) 1-Ls < \ l;·y· e (. • - • ' .. 

Fernanda Patrícia Hartmann 
12.396.585-0 SSP /PR 
Testemunha 

·- <; Mar~L9Josue Roehrs - ~lL-./ 
Ulisses RicãrdõROehrs 
8091506-3 II/PR 
Diretor Financeiro 

TABELIONATO DE NOT.A,$ 
CAPANEM.J.\ - F.'\RAN/\ 

AUTENTICAÇÃO 
A presente fotocópia confere 
cem seu oririna!. Dou fé. 

2 q OUT. 2018 

Füt...162788 
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Prefeitura do Município 
Santa lzabel do •• CNPJ 76.205.715/0001-42 

•• este 
PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com 

Rua Acácia, 1317 • CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A secretaria de Assistência Social do Município de Santa Izabel do 
Oeste, estado do Paraná, na pessoa da Secretária de Assistência Social, a Sra. Alice 
Fiamoncini ATESTA para os devidos fins, que o Pedagogo o Sr. Marcelo Josue Roehrs, 
devidamente inscrito no CPF 023.206.539-02 e Rg 6.926.782-3 SSP/PR, através da 
empresa Iguaçu Desenvolvimento Humano e Organizacional, CNPJ nº 
17.453.147.0001/30, atuou como Pedagogo junto as Medidas Socioeducativas, 
ministrando cursos diversos, entre eles, aulas de Oratória e reforço escolar, entre o 
período de abril de 2014 até a dezembro de 2017, não existindo em nossos registros, até 
a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. 

Por expressão da verdade, 

Santa Izabel do Oeste, 04 de janeiro de 2018 

Alice Fiamoncrn, 
Sec. de Ass1tênc1a Social 
CPF 676.016.'269-20 

,;,:_;:;;..,-· 

Alice Fiamoncjni~ 
Secretária de Assistência Social 

(' -J) 
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Sccrctarh1 da ,Hcro e Pequena Empresa 
SC'c1·1:taria da Racionalização E' Simplificação 

Dqrnrtamenlo de Registro Empresarial e lnte~raçào 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas l ·4 

~/\("[0\.,\J.j]);\1)1 

BRASILEIRA J
lSTAl)Q CIVIL 

SOL TEIRO(A) 
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\l·,\(l 
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I SESP 
liF 
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13 0.1 1 ~7<J 

X\.\ 
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UF 
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declara, suh us pcuus da lei. não e!i.lar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: 

~. , .~ JL'Nl\ CD~ll:RCl\L DO FSTADO DO PARANÁ 

C<)DIGO E DESCRIÇ:\O DO ATO 
0112 - ALTERAÇÃO 

CODICiO I DLSCR 1ç";\,o DO EVENTO 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO l\OME EMPRESARIAL) 

.ti JUNTA COMERCIAL DO 

CODIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

CÓDIGO E DESCRl("-0 DO EVENTO 
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1 
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de-obra; Atividades de consultoria em gestão empresarial. exceto cunsultona técnica especifica: Pesquisas de mercado 
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de informação: Agenciumento de profissionais para 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nº 20180095293. 
PROTOCOLO: 180095293 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800383902, NIRE: 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. T-&.-.-- -..a --··- -- -- ..• ~· ,.. ,...,, __ ,., ...,..,. .,. .. ..,._. &' ••• ..,,.. .•• .,.. 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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



Secrerurla da .\licro e Pequena Empresa 
xecrvtarta du Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

\L\IJ"IHl m /;)I '\"l 111{ .-\l,'\lJ DO 1nc1s·1 RO OI UIPRFSA · \1/H. [),\ sr nr 
411117.lMl.15 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 3'4 
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SOL TEIRO(A) 
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SL\O 
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1
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rtectara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer attvldade empresária, que não possui outro n .. •gistro de empresário t• requer: 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nº 20180095293. 
PROTOCOLO: 180095293 DE 26/01/2018, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800383902. NIRE: 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.453.147/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 2110112013 

NOME EMPRESARIAL 

MARCELO JOSUE ROEHRS 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

IGUACU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento Jll'Ofissional e .9.erencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
73.11-4-00 - Agências de publicidade 
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
74.90-1-05 -Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
97.00-5-00 - Serviços domésticos 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 
85.13-9-00 - Ensino fundamental 
85.41-4-00 - EducaJ,ão profissional de nível técnico 

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

!LOGRADOURO 

LB RIO DE JANEIRO NÚMERO 
1727 [ 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

[ 
CEP 

85.760-000 [ 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO [ 

MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

TREVISAN73.@_BRTURBO.COM.BR [TELEFONE 

~) 9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA D.A SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/01/2013 
1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 02/10/2018 às 16:17:51 (data e hora de Brasília). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.453.147/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO/ DATADEABERTURA 

CADASTRAL 2110112013 
NOME EMPRESARIAL 

MARCELO JOSUE ROEHRS 

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

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

LOGRADOURO 

R RIO DE JANEIRO NÚMERO 
1727 [ 

COMPLEMENTO 
SALA 01 f CEP 

[ 85.760-000 
f BAIRRO/DISTRITO 
[ CENTRO f MUNICIPIO 

[CAPANEMA 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

TREVISAN73(alBRTURBO.COM.BR f"rri:E FONE 

lli§l 9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

[ 
SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/01/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 02/10/2018 às 16:17:51 (data e hora de Brasília). 
Página: 2/2 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 
Atendimento de Proteção Integral {PAIFJ e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos {SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto. 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do 
Paraná, Declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 
o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 22 de outubro de 2018 

/ 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. Legal: Marcelo.Josué Roehrs 
RG n": 6.926.782-3 SSP /PR 

RUA,. R!() fJE JP~J;!Ef~1CJ1 1727 
i.i1-\LA Oí - O 

- C/:.\P/\NEiv1;\ PF( j 
'.Si:~ 

. ,,;;- \1 
J ';[';?.' Marcelo Josue Roehrs - Me 

CNPJ 17.453.147/0001-30- l.e 90618510-51 
Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 

contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 



DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 
Atendimento de Proteção Integral (PA!F) e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos {SCFVJ para atender as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do 
Paraná, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018, por 
seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n? 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do§ 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 verdade, firmo o presente. 

Capanema, 22 de outubro de 2018 

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

- ME - 

· Ci\PANEMA PR i 
-~ 

~.;\·\·. 
\~ 

J~ 
· , f3 Marcelo Josué Roehrs - Me 

CNPJ 17.453.147/0001-30- l.e 90618510-51 
Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 

contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 



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

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 
Atendimento de Proteção Integral {PAlF) e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos {SCFVJ para atender as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município de Planalto. 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, 
que a empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do 
Paraná, através do seu representante legal Marcelo Josué Roehrs, portador do documento 
de identidade nº 6.926.782-3 II/Pr e CPF sob o nº 023.206.539-02, que não está sujeita a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Capanema, 22 de outubro de 2018 

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

-, 
/' 
í \ 

1~ _) ) 

Marcelo Josué Roehrs - Me 
CNPJ 17.453.147/0001-30- l.e 90618510-51 

Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, Centro, Capanema, Paraná 
contato@idh9.com - www.idh9.com - (46) 3030-1030 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pánina: 001 / 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
MARCELO JOSUE ROEHRS • ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas NIRE (Sede) 
411 0736413·5 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

21/01/2013 

Data de Início 
de Atividade 

21/01/2013 17.453.147/0001-30 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 • SALA OJ;, CENTRO, CAPANEMA, 
Objeto 
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
Agências de publicidade; 
Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 
Pesquisas de mercado e de opinião.pública; 
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas; 
Atividades de prestação de serviços de informação; 
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 
Atividades profissionais, científicas e técnicas; 
Serviços de assJstência social sem alolamento; 
Serviços domésticos; 
Comércio atacadista de equipamentos pe informática; 
Comércio varejista de artigos de pap11faria; 
Comércio varejista de artigos esportivos: 
Comércio varejista de artigos do vestúáríq. e acessórios; 
Cantinas • serviços de alimentação privativos; 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
Atividades de cobrança e Informações cadastrais; 
Ensino fundamental; 
Educação profissional de nível 
Ensino de esportes; 
Ensino de dança; 
Ensino de artes cénicas, exceto dança; 
Ensino de música; 
Ensino de arte e cultura; 
Ensino de idiomas; 
Cursos preparatórios para concursos; 
Atividades de condicionamento físico; 
Produção e promoção de eventos esportivos; 
Atividades esportivas; 
Comércio varejíeta eepecielízado de equipamentos e suprimentos de informática; 
Serviços combinados de escritório e apoio admínlstratlvo: 
1mpr~ssão demateriijl µara u~ppubn~1tário. 
Capital: R$ 150.000,00 

85.760-000 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 

Último Arquivamento 
Data: 02/0212018 

Ato: ALTERAÇÃO 

Número: 20180095293 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006} 
Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

Identidade: 69267823,SESPIPR 

Estado Civil: Solteiro 

Status ~u 

KXXXiXXXXX_x:xrXXXXXX~XX1 
\ ~'""\}../ ; 

023.206.539-02 

Não Informado 



Continuação 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Páqina: 002/002 Certifíc<1mos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

181561905-3 CAPANEMA - PR, 01 de outubro de 2018 

(llll lllll lllll l/1/l f llll lllll lllll lf 1111 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



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

MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018 

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 08:30 hs ( oito 

horas e trinta minutos), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, 

Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Senhor CEZAR 

AUGUSTO SOARES e equipe de apoio: CARLA SABRINA RECH MALINSKI E 

JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 de 

abril de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

090/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto a contratação 

de empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 

Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a 

importância de R$105.561,60 (Cento e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e 

sessenta centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das 

empresas: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, o Sr. Ulisses Ricardo Roehrs. A 

empresa CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS não apresentou a 

certidão simplificada da junta comercial no seu credenciamento e a mesma não 

possui qualificação para atendimento do objeto na sua totalidade, não sendo 

credenciada. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao 

final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão 

ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, 

com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, 

com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. 

Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi 

realizada a classificação das propostas, onde foi considerada como proposta válida, 

consagrando-se vencedora a empresa subsequente: 

1 01 profissional de nível superior, llDHO 
com formação em Serviço Social, 
Pedagogia ou Psicopedagogia, para 
execução oficinas do PAIF, Horas 

H /256 '40,00 110.240,00 



Trabalhadas 4 horas semanais. 
1 2 01 Educador Social com Magistério IDHO H 256,00 40,00 10.240,00 ou Formação de Docente para 

desenvolver atividades de Recreação 
para o PAIF, Horas Trabalhadas 4 
horas semanais. 

1 3 01 Educador Social com nível IDHO H 1.280,00 35,55 45.504,00 superior em Pedagogia 
Psicopedagogia ou Serviço Social 
para desenvolver oficinas de SCFV, 
Horas Trabalhadas 20 horas 
semanais 

1 4 01 Auxiliar de cozinha, Horas IDHO H 1.280,00 26,55 33.984,00 Trabalhadas 20 Horas Semanais. 

TOTAL 99.968,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 

com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se 

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e 

considerada vencedora: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, em conformidade 

com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o 

envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação, os quais após 

terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi 

constatado que o mesmo estava em consonância com o estabelecido no Edital deste 

procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram 

consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório não foi 

apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia 

expressa de prazo por parte da licitante participante. O pregoeiro em decorrência do 

resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa 

MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ 

17.453.147 /0001-30, situada na Rua Rio de Janeiro, nº 1727, sala 01, Centro, na cidade 

de Capanema, estado do Paraná, classificada em 1° lugar para o fornecimento do 

objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a contratação de 

empresa especializada visando a prestação de serviço para o Programa de 

Atendimento de Proteção Integral (P AIF) e para o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender as ações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e 

propostas de preço das licitantes. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que 

o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para 

HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 17 
/ 



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 

Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes. 

CARLAS. R. 

MALINSKI 
JEANE MARIA' 

SOUZA 
Membro Membro Pregoeiro 

068.626.699-40 675 .443 .399-04 066.452.549-03 

ULISSES RICARDO 

ROEHRS 

Marcelo Josué Roehrs - 

ME 
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