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Planalto-Pr., 21 de março de 2018 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário de Cultura 
DE: Erica Tomazoni - Secretaria de Educação 
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 de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto, conforme abaixo 

Item Objeto Quant Uni d Preço Preço 
unitário total 1 Prestação de serviço de Aulas de Violão 880 H 37,25 32.780,00 (musica), destinada a crianças, 

adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, com carga horária de 
12 (doze) horas semanais num total de 
48 (quarenta e oito) horas mensais, 
desenvolvidos pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, 
deste Município de Planalto. 

TOTAL 
32.780,00 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$ 32.780,00 (trinta e dois mil e setecentos e oitenta reais). 

Cordialmente, , 
,.,., •.. 1 

. ).,' 
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J AI~:J2Il::ÇEU WEICH 
Secretário de Cultura 

ÉRICA TOMAZONI 

Secretária de Assistência Social 
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Planalto-Pr., 29 de dezembro de 2017. 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário da Cultura/Esporte 
Zenaide Gallas Werle - Secretária da Assistência Social 
Érica Tomazoni - Secretária de Educação 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a 
competente autorização para a contratação de empresa especializada visando 
prestação de serviço de aulas de Violão (Música) na Escola Municipal 
Professora Solange Bueno da Silva E Projeto Escola de Talentos, destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, desenvolvido pela Secretaria Mun. da 
Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Mun. da Assistência 
Social deste Município de Planalto. 

Conforme abaixo segue: 

ITEMl QUANT. / UNID. 1 
••• 1 1 ! OBJETO PREÇO I PREÇO 

UNIT. TOTAL 
Profissional com qualificação em 
Música visando à prestação de 
serviço de aulas de Violão, 
apresentando qualificação 

específica por meio de cursos, 
destinada a crianças, adolescentes, 

I jovens e adultos, com carga horária 
de 1 O (dez) horas semanais num 

total de 40 (quarenta) horas 
mensais, conforme programação da 
Secretaria Municipal da Cultura, 

Secretaria Municipal de 
Educação e Assistência Social do 

f I Município de Planalto. 

L __ ~_L_~ __ i..__.~J No pe;~º:sº d~u;0c1o;r:io~~.~d_e_ª_º_s_..__ ~----~ 

01 1 880 H 
R$ 34,00 1 R$ 29.920,00 

O custo total estimado importa no valor de R$ 
29.920,00 (Vinte e Nove Mil e Novecentos e Vinte Reais). 

Justificativa: O referido pedido faz-se necessário para que possamos atender a todos 
os alunos da Escola Municipal Professora Solange Bueno da Silva e Projeto Escola de 
Talentos, que fazem parte das atividades culturais de nosso Município podendo 
representar o mesmo em diversos eventos culturais. A Cultura se mantém viva com o 
incentivo e apoio para que os munícipes possam ter acesso à mesma. 

Atenciosamente, 



L \ 

Zenaide Gallas Werle 
Secretária Mun. da Assistência Social 

;~-., t ./ 
' v\./,~~......:) ·, ,t..- 

. Jair Dilçêu Weich 
Secre)áfi-oMun. da Cultura/Esporte 

Êrica Tomazonl 
Secretária Mun. âe Educação 

~A' r• e. ,_.,· ,~· • ~ •. : 
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JNACIO JOSÉ WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JAIR DILCEU W:ICH 
MUNICIPIO DE PLANALTO 

SEC. CULTURA 



NOME DA EMPRESA: MARIA ANTUNES BITENCORT E CIA 

CNPJ: 12.370.660/0001-43 

ENDEREÇO: RUA ROCHA FILHO Nº 050 

CIDADE: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 

CEP: 85710000 

TELEFONE: (46) 991229382 

RESPONSÁVEL: MARIA ANTUNES BITENCORT 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
QUE DISPÕE DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA MÚSICA 

Item Descrição Quant. Und. Preço Preço total 
unitário 01 Profissional com qualificação em Música 880 hr 37,50 33.000,00 visando à prestação de serviço de aulas de 

Violão, apresentando qualificação 
específica por meio de cursos, destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

com carga horária de 10 (dez) horas 
semanais num total de 40 (quarenta) horas 

mensais, conforme programação da 
Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria 

Municipal de Educação e Assistência 
Social do Município de Planalto. 

No período que corresponde aos anos de 
· 2018 e 2019. 

33.000,00 TOTAL 

// f 

MARIA A BITENCORT 

CARIMBO 



NOME DA EMJ>RESA: QUELES CRISTINA CARVALHO BITENCORT 

CNP.J: 19.783.496/0001-45 

ENDEREÇO: RUA LAURlNDO FLA VIO SCOPEL Nº566 

CIDADE: SANTO ANTONJO DO SUDOESTE 

CEP: 85710000 

TELEFONE: (46) 991353078 

E-MAIL: sascapoeira@hotmail.com 

RESPONSÁVEL: FABIO .JOSE BITENCORT 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
QUE DISPÕE DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA MÚSICA 

Item Descrição Quant. Und. Preço Preço total 
unitário 01 Profissional com qualificação em Música 880 HR 37,75 33.220,00 visando à prestação de serviço de aulas de 

/ Violão, apresentando qualificação específica 
por meio de cursos, destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, com carga 

horária de 10 (dez) horas semanais num total 
de 40 (quarenta) horas mensais, conforme 
programação da Secretaria Municipal da 

Cultura, Secretaria Municipal de 

1 
Educação e Assistência Social do Município 

de Planalto. 

j No período que corresponde aos anos de 
l 2018e2019. 

33.220,00 TOTAL 

I 

QUELES CRISTINA DE CARVALHO 

,-~i.~ •.... M1álal-, 1 :.... •.• .,... ••••• ...,~ ' 
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NOME DA EMPRESA: DANIALISON SALBEGO GOMES 

CNPJ: 19.829.883/0001-75 

ENDEREÇO: RUA ADHEMAR 

CIDADE: PEROLA D'OESTE 

CEP: 85740000 

TELEFONE: (46) 98820-4595 

RESPONSÁVEL: DANIALISON SALBEGO GOMES 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
QUE DISPÕE DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA MÚSICA 

Item Descrição Quant. Und. Preço Preço total 
unitário 01 Profissional com qualificação em Música 880 hr 36,50 32.120,00 

visando à prestação de serviço de aulas de 
Violão, apresentando qualificação específica 
por meio de cursos, destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, com carga 

horária de 1 O ( dez) horas semanais num total 
de 40 (quarenta) horas mensais, conforme 
programação da Secretaria Municipal da 

Cultura, Secretaria Municipal de Educação e 
Assistência Social do Município de Planalto. 

No período que corresponde aos anos de 
2018e2019. 

32.120,00 TOTAL 

I, / r • 

DANIALISON S. GOMES 

r; 9. 829 . .Jd :.70001- i 5"'1 
C\AJif~ÁLBEGO GOMES 

09322346906 
.-,,· filJA 'DHEMA~ '41 

CENTRO 
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Planalto-Pr., 22 de março de 2018 

DE: 
Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de 
Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ 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, 

··"" 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 

,'' ~1 -::l 
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Planalto-Pr., 23 de março de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada 
visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto, 
expedido por Vossa Excelência na data de 22/03/2018, informamos a existência de 
previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações 
decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através das 
Dotações Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
2240 10.144.08.244.0801-2024 3.3. 90.39.00000 
2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 

( 
\ ( ' 

Cordial~ente, 

\ 

\ FABIO MICHEL MICHELON 
-. Secretário de Finanças 
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Assessoria Jurídica 

Planalto-Pr., 26 de março de 2018 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

À apreciação deste Setor Jurídico do processo 
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto. 

De acordo com a informação contida no oficio, de 
21/03/2018, do Departamento de CulturajEducação/Assistencia Social e pesquisa 
de preços feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa 
em R$ 32.780,00 (trinta e dois mil e setecentos eoitenta reais). 

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

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 2240 10.144.08.244.0801-2024 3.3.90.39.00000 2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela 
Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 002 e sub · · lamente a Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações, LC 123/2006 de 14 embro de 2006 e Lei o lementar nº 147, 
de 7 de agosto de 2014 o De o Muni ipal n.º 2727 /2007 de 26/06 2007, e demais 
disposições legais. '' 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 27 de março de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: 
Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO, que tem por objeto à contratação de 
empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), 
destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ 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 Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 o Decreto 
Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

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

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

V 

::""-4 ·"··-<!; 

INÁCIO JOÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

!''\ \ " - •. _ _.., 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N' 041/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

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

ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada 
no dia 17 /04/2018, às 15:30 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 
Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto, Tudo 
conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no 
Anexo I e nos termos deste edital. 

Prestação de serviço de Aulas 

1 
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de Violão (musica), destinada 
a crianças, adolescentes, 
[ovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, com carga 
horária de 12 (doze) horas 
semanais num total de 48 
(quarenta e oito) horas 
mensais, desenvolvidos pela 
Secretaria de 
Cultura/Educação/ 
!Assistência Social, deste 
Município de Planalto. 

TOTAL 
32.780,00 

2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 
utilizados recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das 
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

1DOTAÇÕES 

980 07.12 l .12.361.1201-2036 

3.3.90.39.00000 
3.3.90.39.00000 

2240 10.144.08.244.0801-2024 
2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 

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

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

3.3- Os interessados deverão entregar até o dia 17 /04/2018 às 14:30 horas 
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

J J - 
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ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
a) pessoa física; 
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
e] empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observância ao Disposto do Inciso XX.XIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal ( anexo V). 
3.5 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o 
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI, diretamente 
ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser enviada ainda em um 
terceiro envelope. 

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

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de 
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da 
data de abertura da sessão do Pregão. 
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6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no 
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no início da sessão. Poderá também ser 
enviada ainda em um terceiro envelope. 

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima 
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, 
facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não 
atendam às especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de 
desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
h ttp: //planalto. pr. gov. br /upload/ downloads/ esProposta. exe) que poderá ser 
apresentada na forma eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.5- O arquivo para digitação das propostas eletrônicas (Anexo I) pode ser 
obtido através do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br mediante o envio do 
cartão CNPJ, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa. 
7.6- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos 
necessários a execução do objeto licitado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.11- A pregoeira poderá negociar com a licitante excluída da participação 
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificação. 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cabíveis. 
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, 
hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente 
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para que seja obtido melhor preço. 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 

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

8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO. 

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

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

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

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

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

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

f) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 
g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou 

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

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

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

da Constituição Federal (anexo V); 
1) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional, devendo 

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

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

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

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da 
minuta de Contrato; 
10.2 - prestar os serviços nas dependências do Centro Municipal de 
Aprendizagem Irmão Caçula, localizado na Rua Alberto Santos Dumond s/nº 
1583, Município de Planalto 
10.3- seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela 
Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, a qual ficará 
responsável pelo acompanhamento dos serviços executados; 
10.4- executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de boa 
técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os 
objetivos da contratação; 
10.5- O profissional designado para a execução dos serviços deverá 
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de 
qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, 
cabendo-lhes exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões; 
10.6- solicitar autorização previa da CONTRATANTE, em caso de 
substituição do profissional designado; 
10.7- atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes; 

10.8- manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
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as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação 
10.9- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerc1a1s; 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 32. 780,00 
(trinta e dois mil e setecentos e oitenta reais), conforme demonstrado no 
Anexo I, do presente ato convocatório. 

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. l- 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. 
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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; 
c) 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 inidõneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as 
multas cabíveis, a saber: 

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

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

13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

13.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à 
estabilidade das condições da proposta em razão da ocorrência de variação 
de certos índices ou dos custos de produção ou, ainda, dos insumos 
utilizados, com periodicidade mínima de O 1 (um) ano, regulado pelo art. 40, 
inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis; 

13.2- O preço pelo qual serão contratados os serviços previstos na presente 
licitação somente poderá ser reajustado na hipótese de ocorrer o reajuste de 
combustível pelo Governo Federal, quando deverá solicitar através de 
requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Educação a qual analisará 
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sobre o valor do reajuste, guardados o valor de mercado e participação do 
combustível no custo total. O requerimento deverá estar acompanhado de 
documentação comprobatória do reajuste, ex. resoluções de aumento, notas 
fiscais de abastecimento, etc.). 

13.3- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE 
PREÇOS: procedimento que visa à estabilidade da relação entre as 
obrigações da contratada e a retribuição da Administração, sem 
periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula 
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, regulado pelo disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1 º; 58,I, §§ 1 º 
e 2º, e 65,II, "d, e §6º). 

13.4- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do 
Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, sempre observando os itens do Edital, onde as eventuais 
solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência 
do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato 
e, em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que 
deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

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 08h30 e l lh30 e das 13h30 e l 7h30. 
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. 
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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 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 Contrato será até 30/05/2020. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/05/2020. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser 
prorrogado por igual período, deste 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. 
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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, § lº, 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 XXII!, 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 disposto no art. 4º, X.XIII, 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 
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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 

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 -Modelo declaração de responsabilidade; 
ANEXO VIII - Minuta de Contrato; 

Planalto-Pr., 28 de março de 2018. 

·~ 
' ~---,,.,. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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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 041/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 
--------------------- 

CNPJ Nº 
------------------------ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

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

sob nº , A participar do procedimento 
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018, 

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 

14 



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 041/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJ Nº 
~-------------------------~ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

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

PRESENCIAL Nº 041/2018, 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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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 041/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: 
--------------------- 

CNPJ Nº 
-----------------------~ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

041/2018, 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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(~1 ses ftt . 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 041/2018 

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

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018, 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. 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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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 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

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

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

041/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins 

de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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~-----~ 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 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

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

------------------ 
ENDEREÇO: ~ 

CIDADE: ESTADO: 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

039/2018, anexos I,II,III,IV, V, VI, Minuta de Contrato, referente 

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 

de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, 

jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela 

Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município 
de Planalto,. 

Planalto-Pr. de de 
--- 

NOME: 
-------------- 

RGNº 

ASSINATURA: 
------------ 
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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 
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1 

~~~~~~~~~___,/ 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 

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

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e do CPF /MF sob nº 
815.418.219-04. 

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

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

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada 
a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido 
pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de 
Planalto, conforme abaixo se_gue: 
ITEM I QUANT I UNID. 

H 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 880 01 

Prestação de serviço de aulas de 
Violão (musica), destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de 
Talentos, com carga horária de 12 
(doze) horas semanais num total 
de 48 ( quarenta e oito) horas 
mensais, desenvolvidos pela 
Secretaria de Cultura/Educação/ 
Assistência Social, deste 
Munic~o de Planalto. 
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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 

TOTAL 
Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual, 

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital Pregão Presencial nº ..... /2018, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

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

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

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

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

recursos SUAS (PAIF) e recursos próprios do Município de Planalto. Proveniente das 
segajntes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

980 

10.144.08.244.0801-2024 
3.3.90.39.00000 2240 

07.121.12.361.1201-2036 

3.3.90.39.00000 2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 CLÁUSULA QUINTA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 

qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o 
valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução 
do Contrato; 

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
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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 
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b) prestar os serviços nas dependências do Centro Municipal de 
Aprendizagem Irmão Caçula, localizado na na Rua Alberto Santos 
Dumond s/ nº, Município de Planalto; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O 
CASO DE INADIMPLEMENTO 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 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta/ contrato, não celebrar o contrato, apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a 
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proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas definidas no presente edital e 
contrato e demais cominações legais, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto pelo prazo de 05 (cinco) anos, e; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
administração que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Terceiro - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, 
as multas cabíveis, a saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços de transporte 
escolar, injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por 
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou não 
realização do serviço. 

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

e) 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 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quinto - As sanções administrativas previstas neste Contrato serão 
aplicadas sem prejuízo das cominações na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

Parágrafo Sexto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato 
será até 30/05/2020. 

Parágrafo Segundo - O prazo de Contratação poderá ser prorrogado em até 60 
(sessenta) meses desde que o fornecedor esteja em conformidade com as exigências 
da Secretaria Municipal de Cultura/Educação junto aos débitos anuais Federais, 
Estaduais e Municipais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - O Reajuste ou Correção Monetária, visando à estabilidade das 
condições de preços em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos 
custos de produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de 
01 (um) ano, regulado pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. 

Parágrafo Segundo - O preço contratado dos serviços previstos neste Contrato 
somente poderá ser reajustado na hipótese de ocorrer o reajuste de combustível pelo 
Governo Federal, quando deverá solicitar através de requerimento dirigido a 
Secretaria Municipal de Educação a qual analisará sobre o valor do reajuste, 
guardados o valor de mercado e participação do combustível no custo total. O 
requerimento deverá estar acompanhado de documentação comprobatória do 
reajuste, ex. resoluções de aumento, notas fiscais de abastecimento, etc.). 

Parágrafo Terceiro - O REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS: procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da 
contratada e a retribuição da Administração, sem periodicidade definida e 
independentemente de previsão de cláusula contratual, relacionada à ocorrência de 
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo disposto na Lei nº 8.666/93 
(art. 57, § 1°; 58,I, §§ 1° e 2º, e 65,II, 'd', e §6°). 

Parágrafo Quarto - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do 
Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
sempre observando os itens do Contrato, onde as eventuais solicitações deverão 
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou 
previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como, de demonstração 
analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a Planilha 
de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro - O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos fatos previstos nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

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

Parágrafo Terceiro - O Município de Planalto poderá rescindir o presente Contrato 
por Conveniência Administrativa, sem que caiba indenização ao Contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n º 
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 SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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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MUNICIPIO DE PLANALTO 
; CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 
! Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
: e-mail: planalto@rline.com.br 
I Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 1,,'-- 

PLANALTO - PARANÁ 
PARECER: 

Planalto-Pr., 28 de março de 2018 

DE: Assessoria Jurídica 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

À apreciação deste Setor Jurídico do processo 
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto. 

As minutas do Edital de Licitação Pregão Presencial e do Contrato 
Administrativo anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância 
com a Lei Federal n. º 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 Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal n.º 2727 /2007 de 
26 / 06 / 2007, e demais disposições legais. 

r 
É o Parecer, 

\ 
\ 

f-.. ... 



r'reteitura Municipal de Planalto 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/8AEEFF61 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
AVISO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 041/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de nº l 0.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 041/2018, 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, 
deste Município de Planalto. 
VALOR TORAL: R$ 32.780,00 (trinta e dois mil e setecentos e oitenta reais). 
DATA DA ABERTURA: 17 de abril de 2018-às 15:30 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código ldentificador:8AEEFF6 ! 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 29/03/2018. Edição 14 73 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
infonnando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

de 1 

29/03/2018 08:21 
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- ········· . ··········· _ íl el :::::!":..:"'"'"'""~~- Presidenc~~:~:ondenam 

, AVISO DE LICITAÇAO , 

PREGAOELETRONICON'06112018-UASG987565 ataques a caravana de I ula EX~LUS!VO PARA MICROE_MPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE . .....1 
A Prefeitura Mun1c1pai de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que faira 

realizar no dia 17 de abril de 2018, às 10:0G horas, a abertura da licitação na mo 
dalidade Pregão Eletrónicc, menor preço GLOBAL POR ITEM, que tem por objeto a 
Aquisição de tecidos para utilização na rnanulençào dos Centros de Educação Infantil do Município 

Abertura das propostas e Recebimento dos lances a partir das 10:0C, horas do dia 17 de abril de 2018. 
Edital na inteqra' à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Lici 

taç6es e Contratos, na Rua Octavisro Teixeira dos Santos, 1000 e no site 1/N,w.francis 
cobeltrao.pr.gov.br - licitações, ou através do site: ww.v.comprasgovernamentais.gov. 
br. Informações complementares através dos telefones (46)352G-2107 e 3520-21G3. 

Francisco Beltrào, 28 de março d_e 2]18 
NADIA DALL AGNOL 

Prefeita Municipal 

.EOITAL ASSF,\fHl.EIA GERAL 

O SJN!JlCAiü DOS TR.ABAU!AI}()RES \ ·\S INDÜSTR!AS Df' .\l. IMENTAÇ;\O 
DL FRA\C'ISC() lWLTRAO E REGIAO com sede em Fran1,.+;(;o l:khrãc1 ~ Paraná, site, 

la Amêaio Si!vh1 13.irhiciri, 2!7!, esquina com Ru<1 Olinda - Jardim lt.füa - 
11,) CNPJ 78.687.4(17/(1()01-26, consli1ui<lo para fins de t:Murlo. coonlcna,;:ã(t, 

pr,)icçâ(1 e repn::;l!mação lega! da Catr:go,i:;i Profissional dos Traba!ha,fo.-c:J,/mcgrante~ 
d« pnmein, grupo dos tr1:bJ.Jh11Jore; n.1S lnd1htriu.~ de: Avicoles e derivados de carnes, 
derivados de trigo; milho, nmerxloim, sojn e da m::rndioca(fariuha. polvilho azedo, 
polvilho, l~cufo, <IJJ'!idu, 1<18fX!s de fmmdioca, segu, mo<lifüados), do arroz. da aveia, 00 
açúcar, (Wfllpreendemlo c1 açútar, o açúcar de engenho e refinação de açúcarj.do 
l~nc!Jciamt-iito e do tebendiómnemo de café, iurrcfayilo e moagem de café, oo café 
.sülüw:. de rctinaçâo do ~I. de J)J.nific~iio e cor.ft'itatia (inda.,i\'e balconista), de 

de cacau, e bafos, d;; mate. de laticínios produtos dcrin1Jos de massas. 
Jec<.neja,dovintio.dcágtms'l1Íncrn.is.dercfogl'rai1t.!s,dc 

cachaça, cm i;cral. do azeite e ó!c(I~ alimcmído.~. de doce, e conservas 
11iirncmicias, de frios. de sucos e c,mn+ntr:.1do~ de fu1ta$,di1 im1.1ni1,a;,:iio e netamente de 
üvras.de raçõts baíarceades. da pesca. e das indii~!ri.is de rnntdru.io.\ :JUP<"tcongelados. 
S..');\ etes. rnntcntrados e lintilizacio~, com sede social no município de Francisco FkiuJo 
e base twitorial nos munidpio~ de Frantixro Beltrão, Marmckiro, Ri:;na~c~nça. Salgudo 
rifho. n,1r du Serra do Sul, Barracão S,mw Amonio d1) S\Jdo.:sk, Prn:i..:hi'.u, Péwfo do 

! ecoe. Plnnaho, Cap;mcma. Realeza. Samn Jw~I do (ki.te, S11!1D dr. Lontra., N1w11 Prata 
do !gíl~ú. En;,\:1,~ MM(JUl.":'i_ Nova b;xraaça Jp Soíoeae. M.'11Jfrinóç1lli~. Pinhal de Sào 
1:lrn1,1, Bela vrsta da Clroba e Ampérc, todos no estado do Parnmi,juHtamente com tudos 
os distritM dé;_sa., cidades. mral-'(s da l'rcsid~nLa l.<.-.)tlele dos Santos Vcmur-d, com fukro 
rio an!go 19 e J48 do Estatuto da Entidade.~ todos os seus nssociedos e também 
todos os integrantes da rnrcgo(ü pata !X,lttit:ip~m da ASSí:MBLEIA GERA!. 
FSPEC(FIC\: f>AP..A TRATAR DA REVISÃO, DISCUSSÀO. MOD!F!CAÇ.-\0 E 
A['ROVAÇ.À.O DA REOAÇÀO [ D..\ 1\J_ ffRA(Ao no ES1A1FTO IM 
ENTJOAOF, pura fins de rcgis1.rn junto ac):; ótg.âo~ compenrc, e para n~ forinalidade~ 

j ~~;~'.5, à realizar no dia JO de uhri! de .21)JR, ús l4hO(l, na.sede do oindicu1.v. Francisc\1 L,k, ·I'R.26dcmarçoJe20IK LEONE'JF IJOS S,\\!JOS VEN1l!RA 

SÜl\HiLA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE INSTALAÇ.4.0 

Jeferson Jean San ti torna público que recebeu do IAP, 
a Licença de Instalação para criação avícola a ser implan 
tada na BR 373, KM 445, Linha Mato Branco, Chopinzi 
nho - PR Válida até 27/0212020 

SÜMLLA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇ.4.0 

Elias Flávio Cenci torna público que recebeu do I AP, 
a Licença de Operação para criação avícola insralada na 
Linha Campinas, zona rural do município de Chopinzí 
nho - PR. Válida até 28/04/2021 

' -, Sl'\ffLA DE RECEBIMENTO 
DE RENO\!,\Ç{O LJCENÇA 

DEOPERAÇAO 
Presotto & Cia Ltda, toma público que recebeu do 

IAP, a Renovação da Licença de Operação de n" !37701-1 
R 1, com validade até 26/02/2022, para a atividade de m-/ 
dúsrria de porta~ de madeira, instalada na Rua Am.andioj 
Geh!en, 22 l , Ba.1rro Senta Rira, Iv1armele1ro, Parana. 

AE e JdeB - Pré-candi 
datos à Presidência da Re 
pública, Geraldo Alckmin 
(PSDB), Henrique Meirelles 
(PSD), Manuela d'Avrla (PC 
do B), Marina Silva (Rede) 
e Guilherme Boulos (PSOL) 
condenaram, em suas contas 
no Twitter, os ataques feitos 
contra a caravana do ex-pre 
sidente Lula pelo Sul do País. 
Na terça-feira. dois ônibus 
que levavam parte da equipe 
do petista foram atingidos 
por tiros no Paraná N inguém 
se feriu 
Para Alckmin, "toda forma 

de violência deve ser con 
denada" De acordo com o 
governador paulista, é papel 
das autoridades apurar e pu 
nir os tiros contra a caravana 
do PT Na noite de terça, no 
entanto, o tucano havia ado 
tado um discurso menos con 
ciliatório ao declarar à Folha 
de S Paulo que o "PT estiva 

colhendo o que plantou" 
Henrique Meirelles "O 

que aconteceu no Paraná foi 
um atentado contra a liberda 
de de expressão de um líder 
político e isso i inadmissível 
numa democracia'', disse 
Marina Silva afinnou que 

repudia veementemente os 
tiros disparados contra a ca 
ravana do ex-presidente. "O 
uso da violência com motiva 
ções políticas é uma afronta 
ao regime democrático", 
disse. "Devemos lutar pelo 
direito à livre manifestação 
e pelo respeito às instituições 
da Justiça, que são preceitos 
constitucronar- e alicerces 
fundamentais da nossa demo 
cracia", completou, Manuela 
d'Avila: "Vamos resistir ao 
fascismo e ao ódio" Gui 
lherme Boulos: "Os fascistas 
ultrapassaram qualquer limi 
te. Toda solidariedade a Lula 
contra as agressões" 

COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO- PR ----i 
1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS j 

EDITAL DE INTIMAÇÃO I 
ENCONTRAM-se NESTE TABELIONATO, SITUADO NA RUA PONTA GROSSA, 

2059 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO- PR. PARA PROTESTO, OS TÍTULOS 
ABAIXO D!SCRIMl~'ADOS, DE RESPONSABILIDADE Dos DEVEDORES A SEGUIR RELACIONADOS [ 

• OONARIA LOPES PEREIRA CPF 049.590.919-08. DUPLICATA MERCANTIL. 
POR INDICAÇÃO PROTOCOLO Nº 3.822, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO 
NA FAIXA A DO ITEM IDA TABELA XV DA LEI 13.611í02. PRA20 PA.RA PAGAMENTC ATE 02/04/2018. 

, CARLOS VALMOR SCHUTZ CPF 241.690.219-91, DUPLICATA MERCANTIL 
POR INDICAÇÃO PROTOCOLO N" 3830, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO 
NAFAIXAAOO ITEM! DA TABELA XV DALEI 13.61iiD2. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 02/04/2018. 

• CARLOS ROBERTO FELIPE CPF 056.003.369-93, DUPLICATA MERCANTIL 
POR INDICAÇÃO PROTOCOLO Nº 3.833, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO 
NAFA!XAA DO ITEM I DATABELAXV DALEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE02m,1201s 

• IVONE T REOLON CPF 786.952.289-91. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICA 
ÇÃO PROTOCOLO N° 3.839, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIX~ 
A DO ITEM I DA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENIO ATE 02/04/2018 

• 1º DEVEDOR, A CAVALI & CIA LTDA CNPJ 08.835.057/0001-12, 2° DEVEDOR, 
ANTONIO CAVALI CPF 335.285.519-68, AVISO DE RECEBIMENTO RECUSADO, 
CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA, PROTOCOLO N' 3843, CUJO VALOR SE ENCON 
TRA INSERIDO NA FAIXA A DO ITEM IDA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 02/04/2018. 

• 1º DEVEDOR, M D T REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ 
14.608.885/0001-10, 2º DEVEDOR, MAGNOS JACSON DURANTE CPF059.400.399- 
79. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA, PROTOCOLO N' 3.844, CUJO VALOR SE EN 
CONTRA INSERIDO NA FAIXA J DO ITEM IDA TABELA ';<:iJ DA LCI 13.611102. PRAZO PARA PAGAMENTO ATt 02/04/2018 

• 1º DEVEDOR, LABOR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ 
13.434.929/0001-70, ?° DEVEDOR, ELIANA VEDOVATTO CPF 031.944.719-70, 
CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA PROTOCOLO N° 3.845, CUJO VALOR SE ENcor~ 
TRA INSERIDO NA FAIXA e DO ITEM IDA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 02/04/2018 

• 1 º DEVEDOR, DDRIVAL DE OLIVEIRA GRANJA ME CNPJ Od.705.728/0001-20, 1 
2º DEVEDOR, DORfVAL DE OLIVEIRAGRANJACPF 213.611.509-04, CERTIDÃO DE 
DIV.fDAATIVA PROTOCOLO N° 3.849, CUJO VALOR SE ENcmJTRA INSERIDO NA 
FAIXA K DO ITEM IDA TABELA '/N DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO 

AT~J~º~ii't100 POSSIVEL ENCONTRAR OS REFERIDOS RESPONSÁVEIS, j 
PELO PRESENTE OS ,iNTl.MO PARA TOQOS OS FINS DE. DIREJTC, E AO MESMO I 
TEMPO OS CIENTIFICO DE QUE, SE NAO FOR PAGO O PRESEUE, ATE O D!!i. 
SUPRACITADO DAS 8:30 AS 11:00 HORAS E DAS 1300 AS 17:00 HORAS, SERÃO 
LAVRADOS OS SUBSEQUENTES PROTESTOS. 

FRANCISCO BELTRÁO- PR, 28 DE MARÇO DE 2018. 1 

ELC!O TOMA20NI FILHO - Tft.BELIÃO. _J 
SÚMULA DE RENOVAÇ.4.0 
DE LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA 
HEUO CELSO CHECOSSI E ESPOSA, toma pú 

blico que requereu do IAP a renovação da licença an1- 
bientaJ simplificada empreendimento de avicultura de 
COJ1eJá mstalado no lote n 294-REM, gleba n. 02, imóvel 
denominado Andrada localizado na linha Gaucha, muni 
cipio de Trés Banas do Paraná - PR 

SÜ.\1ULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA AMBJENTAL 

DEOPERAÇAO 
Posto de combustível Portal São Francisco Ltda - 

ME, CNPJ n" 08.225.949/0002-82, toma públrco que 
requereu do TAP - Instituto Ambiental do Paraná, Licen 
ça Ambiental de operação para a atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, si 
tuado na Rodovia Av XV de novembro, n" 6l 77, bairro] 
Cristo Rei. município de Chopinzinho, Paraná I 

SÚMULA DE REQUERIMENTO I 
DE LICENÇA DE OPER;;\Ç.4.0 1 

DE REGULARIZAÇAO 
ALTAr\lIR ALBERTON & CIA LTDA torna público I 

que irá requerer ao TAP, Licença de Operação de Regu 
larização para a atividade de transpoi1e rodoviário de I 
produtos perigosos GLP, instalado na Rua Salgado Filho, 
Município de Dois Vizinhos - Estado do Paran".________J 
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- ~ "'°"''°P""'' res1 encraveis con enam 
ataques à caravana de Lula 
A[ e JdeB - Pré-candi 

datos à Presidência da Re 
pública, Geraldo Akkmin 
(PSDB), Hennque Meirelles 
(PSD). Manuela d'Avila (PC 
do BJ. Marina Silva (Rede) 
e Guilherme Boulos (PSOL) 
condenaram, em suas contas 
no Twitter, os ataques feitos 
contra a caravana do ex-pre 
sidente Lula pelo Sul do Pais 
Na terça-feJra. dois ônibus 
que levavam parte da equipe 
do petísta foram atingidos 
por tiros no Paraná Ninguém 
se feriu 
Para Alckmin "toda forma 

de violência deve ser con 
denada" De acordo com o 
governador paulista, é papel 
das autoridades apurar e pu- 
11Jr os tiros contra a caravana 
do PT Na noite de terça, no 
entanto, o tucano havia ado 
tado um discurso menos con 
ciliatório ao declarar à Folha 
de S.Paulo que o ·'PT estava 

colhendo o que plantou .. 
Henrique Men ellcs ··o 

que aconteceu no Paraná foi 
um atentado contra a liberda 
de de expressão de um líder 
poJitico e isso é inadmissível 
numa democracia'', disse. 
Marina Silva afim10u que 

repudia veementemente os 
tiros disparados contra a ca 
ravana do ex-presidente ''O 
uso da violência com motiva 
ções políticas é uma afronta 
ao regime democrático", 
disse. "Devemos lutar pelo 
direito à hvre marufestaçào 
e pelo respeito às instituições 
da Justiça, que sào preceitos 
constitucionais e alicerces 
fundamentais da nossa demo 
cracia", completou. Manuela 
d'AviJa "Vamos resistir ao 
fascismo e ao ódio" Gui 
lherme Boulos: "Os fascistas 
ultrapassaram qualquer limi 
te. Toda solidariedade a Lula 
contra as agressões" 

COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO- PR 
1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULDS 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
ENCONTRAM-SE NESTE TABELIONATO. SITUADO NA RUA PONTA GROSSA, 

2059 r~A CIDADE DE FRANCISCO BF:LTRÃo'- PR. PARA PROTESTO, os TÍTULCS 
ABAIXO DISCRJM.INAOOS, DC: RESPüNSABIU[tADE DOS DEVEDORES A SEGUIR/ RELACIONADOS 

• CONARIA LOPES PEREIRA CPF 049.590.919-üB, OUPL.IGATA MF.RCANlll 
POR INDICAÇÃO P~OTOCOLO N" 3.822, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO 
NA.FAIXAA DO ITEM IDA TABELA XV DALE/ 13 611/02. PRAZO FARAPAGAMEJJTCl j ATE02/04/2018. , 

• CARLOS VALMOR SCHUTZ CPF 241.690.219-31, DUPLICATA MERCANTIL/ 
PO.R INDICAÇÃO PROTOCOLO Nº 3.830, CUJO VALOR SE ENCONTRA iNSERIDO 
NA FA!XAA DO ITEM IDA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO 
ATE 02/04/2018. 1 

• CARLOS ROBERTO FELJPE CPF 056.0ü3.3ó9-93, DUPLICATA MERCANTIL 
POR INDICAÇÃO PROTOCOLO N' 3.833, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO 
NAFAiXAAOO ITEMI DA TABELA XV DALEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE 02/04/2013 

/ .. • IVONE T REOLCN CPF 786.952.289-91, DUPLICATA MERCANTIL POR INDICA.·/ 
ÇAO PROTOCOLO N° 3.839, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIXA I A DO ITEM I DA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRAZO PARA PAGAMENTO ATE j 02/04/2018. , 

1 
, 1 º DEVEDOR, A CAVALI & CiA L TOA CNPJ 08.835.057/0001-12, 2" DEVEDOR, 1 

ANTONIO CAVALi CPF 335.285.519-68, AVISO DE RECEBIMENTO RECUSADG, 
CERTIDÃO DE DIVICA. A TIVA, PROTOCOLO N" 3.843, CUJO VALOR SE ENCON 
TRA lr~SERIDO NA FAIXA A DO IT::M IDA TABELA XV DA LEI 13.611/02. PRft.ZO 

I PARA PAGAMENTO ATE 02/G4/2018. 

1 

• 1º DEVEDOR, M D T REPRESENfACAO COMERCIAL LTDA CNPJ 
. 14.608.885í0_001-10 2º DEVEDOR, MAGNOS JACSON OURANTE CPF 059.400.399- 
79, CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA, PROTOCOLO N° 3.844, cu.o VALOR SE EN 
CONTRA INSERIDO NA FAIXA J DO !TEMI DA TABELA XV DA LEI 13.~11/02, PRAZO 
PARA PAGAMENTO ATÉ 02/04/2018. 1 

• 1º DEVEDOR, LABOR - CONSTRUTORA DE 06R/l.,S LTDA CNPJ 
13.434.9f9/0001-70, 2' DEVEDOR, ELIANA VEOOVATTO CPF 031.944.719-7[,, 

f~:r~~AEilg~ ~r1ftri1~"66~lJ3n\0Tl'~iJ4i c~}t~(~~~~So~ E~~A~i I 
PARA PAGAMENTO ATE 02/04/2018 1 

• 1º DEVEDOR, DORIVAL DE GLIVE!RA GRAN.JA ME CNPJ 08.7J.S.728/00G1-2G, 
2º DEVEDOR. OORJVAL DE úlJ'JEIRA GRANJA CPF 213.611.509-04, CERTIDÃO DE 
DIVIDA ATIVA: PROTOCOLO Nº 3.848, CUJO VALOR SE ENCOi'JTRAiNSERIDO 1'\A 
FAIXA K DO ITEM i DP. TABELA XI./ DA LEI 13.511/02. PRAZO r'ARA PAGAMENTO ATE 02/04/2018. 1 

NÃO TER SIDO POSSÍVEL ENCONTRAR OS REFERiDOS RESPONSÁVEiS 
PELO PRESENTE os JNT.IMO PARA TOQos o.s F!Ns DE. DIREITO E AO MEsMo'I 
TEMPO OS CIENTIFICO DE QUE, SE NAO FO.~ PAGO O PRESENTE, ATE O DIA 
SUPRACITADO DAS 8:30 AS 11:00 HORAS E DAS 13:0D AS 17·oo H:JRAS. SER~o 
LAVRADOS OS SUSSE~UENTES PROTESTOS 

FRANCISCO BELTRÃO- PR, 28 DE MARÇO DE 2,}·1s. I l___ i:LCIO TOMA2üril FILHO- TABELIAC j 

r SÜMFLA DE RENO\Z.\ÇÁO I 
DE LICENÇA AMBIENTAL I 

SIMPLIFICADA I HELIO CELSO CHECOSSI E ESPOSA, torna pú-l 
I hlico que requereu do IA..P a renovaçilo da licença am-1 I biental _simplificada empreendimento de avicultura de 

I cone já mstalado no lote n. 294-REM, gleba n. 02, imúv~l 
de~ominado Andrada localizado na linha Gaucha, muni 
~-í prn dé Três Barras do Paraná - PR 

Prefeitura Municipal de Planalto 

L 
SÜMl LA DE RECEBIME:vrp 

DE UCENÇA DE l'\"STALAÇAO 
eferson Jean San ti torna público que recebeu do TAP, 
cença de Ii.1stalaçào p .. ªrn ena. ção avícola a ser rmplan 
a na BR 373, KM 44:i. Lmha Mato Branco, Chopinzi l nho - PR Válida ate 21,0212020 

S(íMl!LA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPER'\ÇÃO 

Elias Flavio Cenci torna púbhco que recebeu do IAP, 
Ia Licença de Operaçào para criação avícola instalada na 
/tinha Campinas, zona mral do n,unicipio de Chopinzi 
I nho - PR Válida até 28!0412021 

~----- 

Sl'MULA DE REQFERL'\1EN'ffi/ 
DE LICENÇA AMBJENTAL I 

DEOPERAÇAO 
Posto de combustível Portal São Francisco Ltda -1 

ME, CNPJ n? 08 225 949/0002-82, toma público que 
requereu do IAP- Instituto Ambiental do Paraná, Licen 
ça Ambiental de operação para a a!Jvidade de comércio/ 
varejista de con'.bustíveis para veículos au_tornotores, si-1 

l tuado na Rodovia Av XV de novembro, n" 6177, bairro! 
Cristo Rei, murncíp10 de Chopinzinho, Paraná. J 
------------ -------·------J 

I SÍfMl!LA DE RECEBI:ViENTO l / S(:MIJLA DE REQUERIME!';:TO I 
DE RENO\'.\Ç.\O f .JCENÇ \ 1 DE LICENÇA DE OPER,;\.(,.'AO I 

DE OPER\ÇÃO f / DE REGULARIZAÇAO I 
Presotto & Cia Ltda, torna públicn que receben do/ l ALTAMIR ALBERTON & C!A LTDA torna público/ 

íAP .' a Reno7·açào da, L1c~nç.a deº. •peraç:ào 1~. n" 137701- ~u~ 1rá_requerer ao _L~P, Licença de Operação de_ ~egu-11 

R l. com validade ate 26!02, 2022. para a atrvidade de m- , lanzaçao para a a!Jv1dade de transpone rodoviarin de 
dústna de panas de madeira n;stalada na Rua Amar. idio 1 / prodt_.lt?s_pengosos GL~, .mstafado na Rua Salgad. o Filho, 
l9.".~l3_a1rro Santa Rita, Marmeleiro, Paraná 1 ~tmc1p10 ~e Dois V1zrnl1os - Estado do Paran~ 

<, ,..- .•••• 



29 de Março de 2018 (D 
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL OE AMPÉRE 

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO 
Onde fé-se CHAMAMENTO PÚBLICO N'. 04/2018 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N' 42/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 014/2017. 
CONTRATO: N' 065/2017. 
CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. 
CONTRATADA: MAPFRE Seguros Gerais S. A. 
OBJETO: O valor constante do contrato originário 

1 . ESTADO DO PARANÁ ------, 
I PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO I 
: EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO I 
I TOMDA DE PREÇOS N' 006/2016. 1 
I CONTRATO: Nº 046/2016. 1 

I CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. ) 
I CONTRATADA: MAXCOPY-Equipamentos e Suprimentos Lida· ME. 1 

: .. OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário, em RS 32.000,00 1 

i (tnnta e dois mil reas), 1 

i V!GENCIA: Fica prorrogado o orazo de vigência do .:onlrato originário, 1 
~mais 12 (doze) meses vígcrando até 15de março de 2019. J 

ESTADO DO PARANÁ --........, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
TOMADA DE PREÇOS N' 008/2013. 
CONTRATO: Nº 108/2013. 

1 

1 

1 

1 CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. 1 
i CONTRATADA: SSGP Soluções em Serviços para Gestão Pública I 
I Lida-ME I 
I OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originário em R$ 32.449,68 / 
1 (trinta e dois m•I e quatrocentos e quarenta e nove reais sessenta e oito i 
/ centavos). . . . . i 
I VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de v1génc1a do contrato ongináno, J 

I por mais 03 (lrés) meses, vigorando até 08 de Junho de 2018. ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
TOMADA DE PREÇOS N' 008/2013, 
CONTRATO: Nº 183/2013. 
CONTRATANTE: Município de Barracão/PR. 
CONTRATADA MGS Sistemas de Informações Lida 
OBJETO: Fica aditivado o valor do contrato originârio em 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N' 017/2018 

PROCESSO N' 028/2018 
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL , 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM I 
ENTIDADE PROMOTORA:MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR J 

I O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ / 
! sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, n' 235, Centro,! 
i Barracão'!'R, toma público e para con~ecimento dos interessados, que realizará / 
I LICITAÇAO, na modalidade PREGAO PRESENCIAL, as 09hOOmin (nove), 
! horas, do dia 13 de Abril de 2018, na sala de reuniões do setor de licitações/ 
il da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas i 

11 alterações, consoante com a Lei Federal nº 10,520/02, visa~do à Aquisiç.ão I 
ide material ambulatona/ para manutenç.ão das Unidades Básicas de Saúde-! 
I UBS do Município de Barracão/PR I 
I lnfonmações complementares scbre o edital poderão serobhdas na Prefeitura / 
I Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através do telefone 

I 1 (Oxx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.prgov.br I 
/ Barracão/PR, 28 de Março de 2018. , 
L~. MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL_,; 

i --~~- ESTADO DO PARANA --~-~-, 
I PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO : 
I AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 040/2018 i 
: O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que comi 
I base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002: Decreto Municipal I 
Ide nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei/ 
I Federal n' 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro dei 
/ 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede silo a Praça São Franci~e,o i 
Ide Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGAO ! 
I PRESENCIAL sob nº 040/2018, conforme descrito abaixo· 1 

I OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestaçãc de I 
, servço de Aulas de Violão (Musica), dest_inada a destinac.a a crianças, 

11 11 adolescentes, jovens e ad~ltos, desenvolv1?0 pela Secretaria de Cultura/i 
I Educaç.ão/Assistênc"3 Social, deste Municip1c de Planalto. 1 

1 . VALOR TORAL: R$ 37.603,20 (trinta e sete mil, seiscentos e três reais e/ 
I vinte centavos). i 

I DATADAABERTURA: 17deabníde2018-as1400horas. 1 
11 Mai_ores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de I 
i expediente. , , 
L_~ INACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal -~ 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL OE BARRACÃO 

DECRETO Nº 114/2018 
NOMEIA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS. 1 

I MARCO AURÉLIOZANDmiÁ, Prefeito do Município de Barracão, Estado I 
Ido Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são co1;feridas nos i 
I termos da legislação vigente, 1' 

! CONSIDERANDO, a homologação do resultado final do Edita! de Concurso i 
/ Público 01/2017; CONSIDERANDO, que a contrataç.Jo não ultrapassa o! 
! limite de gastos com pessoal estabelecido pela LRF: 

11 I CONSIDERANDO, que o candidato logrou aprovação: I DECRETA: , 
/ Art.1'. Fica nomeadoJANIR BEATRIZ DE LIMA, para ocuoaro cargo I 
1· de oro11:r.1ento efetivo de Auxiliar de ~erviços Gerais, cerça horária de 40 il 

.1 horss semanais, com vencimento in1c1a/ no cargo, conforme Lei Municipal I 
l 2 058/2015 1 
: Art. 2'. O presente Decreto entrará cm vigor na data de sua pJblicação.1 
I Bar~cão/PR, 26 d~ março de 2018. / 
I MARCO AURELIG ZANDONA - PREFEITO MUNiCIPAL_ 1 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N' 00912018 

PROCESSO Nº029/2018 
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR 
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 

; sob n' 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, n' 235, Centro, 
j Barracão/PR, toma públiw e para wnhecimento dos :nteressados, que realizará 
I LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as 16h00min 
! (dezesseis) horas, do dia 18 deAbnl de 2018, na sala de reunioos do setor de 
/ licitações da Prefeitura Municipal, de scordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
I suas alte.rações, visando àAqursição de tubos de ?Oncreto para manutenção 
I e melhoria das estradas e logradouros desta Municipalidade. 
I lnfonmações romp/ementaresscbre o ed~I. poderão ser obtidas na Prefe!ura 
I Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através do telefone 
1 (Oxx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br. 
I Barracão/PR, 28de Março de 20'18. L __ __M~RCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO I 

I AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" N' 039/2018 : 
I O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que wm1 

! base na Lei Federal de n' 10.520de 17 de Julho de 2002: De:reto Municipalj 
! de n' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsid'ariamente à Leíj 
I Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de! 

1 2006 e demais legislações aplícãveís, em sua sede srto a Praça São Franci~w / 
/ de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGAo1 

I PRESENCIAL sob n' 039/2018, wnforme descrito a_baixo: i 
I OBJETO: Contratação de empresa especializada 1,1sardo a prestação de] 
I seNiço de Aulas de Teclado (musica), destinada a crianças, adolescentes,] 
I jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretanal 
Ide Cultura/Educação, desle Município de Planalto. . / 
/ VALOR TORAL: .~$ 34.320,00 (trinta e quatro mil e duzentos e v1nte1 
I reais). DATA DA ABERTURA: 17 de abnl de 2018-às 10:30 horas. ! 
I Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de11 

I expediente. . , J 

L INACIO JOSE WERLE - Prefeito Municipal J 
ESTADO DO PARANA I 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE I 
AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO I 

PRESENCIAL Nº 018/2018 - PROCESSO N' 124/2018 - EXCLUSIVA / 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE I 
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do I 

Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor ZELIRIO PERON FERRARI, e I 
a Pregoeira, design9da pela Porta na n' 19533/2017, no use de sua; atnbuições 

I legais, faz saber e TORNA PUBLICO aos interessados, que se encontra I 
aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 1 
tipo menor preço, Porilem, que será regido pela Lei Federai de n'_ 10.520 de/ 
17 de Julho de 2002: Decreto Municipal de nº 3.340/2016 e subs1d1anamente I 
pela Lei n' 8666 de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações e Lei 

I complementar 123/2006 e 147/20t4-ME/EPP, para a finalidade abaixo] especificada: 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE N' 018/2018 de Oi/03/2018. i 
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (LEiTE) / 

PARA DIETA/NUTRIÇÃO PARA OS PACIENTES, ATENDENDO A LEI I 
N' 8.090/90 ART 18 INCISO IV, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 1 

2. NOVA DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS/ 
ENVELOPES: No dia 16/04/2018 até as 08:00 horas. ' 

3. DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 16/04/2018 às 08:00 horas, 
4.0s demais itens permanecem inalterados. 
Santo Antonio do Sudoeste, 23 de março de 2018. ZELIRIO PERON 

FERRARI - Prefeito M~ricipaL HELLEN MARINA PRUtlZEL -_Pregoeira 

ESTADO 00.PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL 

PORTARIA N' 87/18 - NOEMIA SERVIDOR PARA CARGO EM I 
COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL I 

LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da/ 
Serra do .Sui, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são 

I mnferidas nos termos da Legislação vigente: RESOLVE: 1 

Art. 1° - Nomear o Sr. DOALSEI FERNANDO CARAGNATO, portador! 
do RG nº 7.372.52~ 1-SSP-PR, para o Cargo em Comiss§o de Secretário I 
Municipai de Educação, Símbolo "CC1", a partir de 02 de abril de 2018. 1 

Art. 2° • Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente 
11 Portaria em vigor na data de sua publicação. 1 

Flor da Serra do Sul - Pr, em 28 de março de 2018. 1 
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal j 

ESTADO DO PARANA ----, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO I 

, AVISO DE LICITAÇÃO - "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 041/2018 1 

i O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que comi 
I base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de Julho de 2002: Decreto Municipal/ 
de n' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei1 

f Federal nº 8.666/93 suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de! 
2006 e cernas leg1slêções aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francise,o1 

! de Assis. 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO! 
/ PRESENCIAL sob nº041/2018, conforme descrito abaixo: 1 
i OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de11 
I serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, 1 
i jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvoivido pela Secretarial 
Ide Cultura/Educação/Assistência Social, deste Município de Planalto. 1 

I VALOR TORAL: R$ 32.780,00 (trinta e dois mil e setecentos e oitental 
I reais). DATA DA ABERTURA: 17 de abril de 2018-às 15:30 horas.. 1 

/ Maiores infonmações Junto ao Departamento de Licitações em horáno def 
i expediente. 

1 I INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal ~--~-~--- 1 

e~-~-~~-- ESTADO DO PARANA ~~, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO I 

I PORTARIA N' 030/2018 -DESIGNA SERVIDOR / 
I MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito do Município de Barracão, i 
I Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos I 
! termos da legislação vigente: RESOLVE: / 
/ Art. 1'. Fica designada a servidora DIANETE TEREZINHA BRUSCHI I 
I DE MOURA, matrícula 1559, ocupante do cargo de T écn1w Adm1n1strat1vo 1, 1 
/ nomeada através do Decreto r;' 011/2015, de 03/02/2015, como Secretária/ 

11 da Junta do SeNiço Militar de Barracão/PR. 
I Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando il 
Ia Portaria n' 026/2017. 
I Barracão/PR, 26 de maio de 2018. / l_~ -~ MARCO AURELl0_2~NDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL J 

- 



IGUAÇU 
Dcsenvov1rnento Hurnano e Organ1zac1onal 

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 041/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão 
[musicar, destinada a crianças, adolescentes, jo"ns e adultas do Projeto Escola de Talentos 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/Assistência Social, deste Município de Planalto. 

A empresa Marcelo )osué Roehrs ME, inscrita no CNP/ sob n' 17.453.147 /000l-30, sediada 
à Rua Rio de / a neiro, 172 7, sala O 1, e entro, na cidade d e Capa n ema, esta d o do Paraná, a través 
do seu representante legal Marcelo Josué Roehrs, RG 6.926.782-3 SSP/PR, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitató1io sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N' 
041 /2 O 18, instaurado pe I o Município de P lanal to, declara para fins d e direito que a referi do 
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

Capanema, 12 de abril de 2018 

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

Í17.453.147/0001-3ol 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 

\ 
' ) ,,y 

'"' -~ 
~

' 

' 

' .;• 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR_J 

Rua F?. lo Josue Roehrs Me 
1-30 - Le 90618510-51 

Capanüma, Paraná 
- (46) 3030-1030 ( 



IGUACU 
Desenvovimento Humano e o?anizacional 

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 041/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão 
(musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/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, 
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 041/2018, realizado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO. 

Capanema, 12 de abril de 2018 

f.i 7 .453. 14 7 'ººº 1-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR..J 

.~r' 
,e 
1 1 
't 
~ 
\ 

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

Marceio Josué Roehrs - Me 
CNPJ 17.453 147/0001-30 - le 90618510-51 
. 1727 sala 01. Centro. Capanema, Paraná 

SL - \NV.f\N.:dh9 com - (46) 3030-1030 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

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

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 
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 Inicio 
de Atividade 

21/01/2013 17.453.147/0001·30 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
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; 
• h11pressão dem11terialpara usop1Jblicit~rio. 
Capital: R$ 150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 

r 
-~ •...... 
'~ 
\\,_.,Jt/J 

Último Arquivamento 
Data: 02/02/2018 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 
Microempresa 

Número: 20180095293 
Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO I 

Status 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~ 

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

Identidade: 69267823,SESP/PR 

Estado Civil: Solteiro 
CPF: 023.206.539-02 

Regime de Bens: Não Informado 

Consulta dispon ivel por 30 dias 
Prf's1denc;J da Republica 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercialpr.gov.br 
e informe o número 181702355 na Consulta de Autenticidade 

Ca<;..1 (rv:: 

Documento Assinado Digitalmente 11 /04/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ 77968.170/0001-99 

fv',,,;d•da Provi,ória Nº ) . .200-) 
d".' 24 de ago,to <.fr· 200' Você deve instalar o certificado da JUCEPAR 

www.juntacomercial.pr.gov. br/certificado 



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

Continuação 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

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

18 170235-5 CURITIBA - PR, 11 de abril de 2018 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www Juntacomerc1alpr gov.br 
e informe o número 181702355 na Consulta de Autenticidade 

Consulta dispon1vel por 30 dias 

Páaina: 0021 002 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nº 20180095293. 
PROTOCOLO: 180095293 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 
11800383902. NIRE: 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

CURITIBA, 02/02/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autent1c1dade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificaçào 
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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. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nª 20180095293. 
PROTOCOLO: 180095293 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 
11800383902. NIRE: 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

A validade deste documente, se impresso, fica SUJeito à comprovaçao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificaçao 
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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 
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Libertad Bogus 

SECRETÁRIA-GERAL 
CURITIBA, 02/02/2018 

www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica SUJeito à comprovaçào de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verif1caçào 
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA L TOA-ME 
CNPJ/MF: 04.632.453/0001-91 
Inscrição Estadual: 9072521835 
Rua Papa Pio XII, n.? 100 - Bairro: Cango 
Francisco Beltrão I PR - Cep: 85.604-230 

Fone: {46) 99115-3479 

À Comissão de Licitação do Município de Planalto - Paraná. 

LICITAÇÃO Nº 041/2018- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA, portador(a) 
da cédula de identidade sob nº 4.556.980-2 SESP/PR e CPF sob nº 801.741.679-20, 
a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 041/2018, 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 

Alessandra Berto! Noronha 
RG nº 10.670.880-0 SESP/PR 

CPF nº 077.251.639-13 
Sócia e Administradora 

selo PLWpc.zDdaR.nabU7 k.lNVH w.le7H 
e o;;suit~ e ;eio em 

R.ê·conheço por SE'iv1ELH.A_NÇ.á. 
hORONHA Dou fé, Em test.> ~ 
Seio FUNARPEN RS0,80 

Emollu-nentos S, 34 + 

) 
R Oélavtano Teixeira dos Santos, 934 Centro. Francisco Beltn1o/~R · 85d0t-oac, 

~ 41l2«11 0321 12601 0322, www.lTABEl.IONAlO.NOTl!R~ 
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QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE: 

VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA & CIA LTOA - ME 
CNPJ/MF N.0 04.632.453/0001-91 

NIRE 41204637442 

Os abaixo identificados e qualificados: 
Folha 1 de 9 

1. VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA, brasileiro, natural de 

Barracão/Pr . casado em regime universal de bens, nascido em 

14/12/1969, capaz, do comércio, residente e domiciliado em Francisco 

Beltrão - PR, à Rua Papa Pio XII, n.0 100, Bairro Cango, CEP - 85 601- 

000, portador da Carteira de Identidade Civil RG n.0 4.556.980-2, 

expedida pela SSP/PR., e CPF n,0 801,741,679-20; ~JiJ_i) 
2. SANDRA HELENA BERTOL NORONHA, brasileira, natural de Francisco 

Beltrão/PR., casada em regime comunhão universal de bens. nascida em 

23/04/1970, capaz, do comércio, residente e domiciliada em Francisco 

Beltrão - PR., à Rua Agnaldo Silva, nº 180, Bairro Novo Mundo, em 

Francisco Beltrão, Paraná, CEP nº 85.604-230, portadora da Carteira de 

Identidade Civil RG n ° 5.122.632-1, expedida pela SSP/PR., e CPF n.? 
738 363 039-49; 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob 

o nome de VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA & CIA l TOA - ME, com 

sede na Rua Papa Pio XII, n. º 100, Bairro Cango, em Francisco Beltrão, 

Paraná, CEP nº 85604-230 inscrita no CNPJ/MF N ° 04.632 453/0001-91. 
devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n. 

0 

41204637 442 por despacho em sessão de 16 de Agosto de 2001, e última 

alteração de contrato social registrada sob n.0 20156581264 em 27/10/2015, 

resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a adotar o nome empresarial 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA l TOA - ME. 
Para uso exclusivo da 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE 
/ 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2016 08:33 SOB Nº 20167599321. 
PROTOCOLO: 167599321 DE 20/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602985489. NIRE: 41204637442. 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - ME 

A validade deste documento, 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 22/12/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação 



QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL DE: 

VALDEURIO DE FREITAS NORONHA & CIA LTDA- ME 
CNPJ/MF N.0 04.632.453/0001-91 

NIRE 41204637442 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ingressa na sociedade a Sra. ALESSANDRA BERTOL 
NORONHA, brasileira, Empresária, solteira, natural de Barracão - PR, data de 
nascimento 19/ 1 0/1993, n' do CP F 077. 251 . 639-13, documento de identidade RG 

10.670 880-0, SESP, PR data expedição 26/09/2006. com domicilio/ residência à 
Rua Papa Pio XII n' 100, Ba!fro Cango, município Francisco Beltrão - PR. CEP: 
85.604-230. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ingressa na sociedade o Sr. DANIEL BERTOL 
NORONHA, brasilelfo, Empresário, solteiro, natural de Barracão - PR, data de 
nascimento 27/06/1998, nº do CPF 077.251.689-82, documento de identidade RG 

1 O 670 877-0, SESP, PR data expedição 26/09/2006, com domicilio I residência ~· 
Rua Osvaldo Cruz, n' 520. Bairro Neva, município Cascavel • PR, CEP: 85 802- 

Folha 2 de 9 

160. 

CLÁUSULA QUARTA: DA RETIRADA DE SÓCIO: Retira-se da sociedade o Sr. 
VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA, acima qualificado, possuidor de 15 000 
(quinze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, 
vende e transfere, com o consentimento dos sócios, todas as 15.000 (quinze mil) 
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, para a sócia ingressante 

ALESSANDRA BERTOL NORONHA, acima qualificada, dando plena quitação 
das quotas cedidas/vendidas, nada mais a reclamar em tempo algum sobre o 
referido instrumento 

CLÁUSULA QUINTA: DA RETIRADA DE SÓCIO: Retira-se da sociedade a Sra 
SANDRA HELENA BERTOL NORONHA, acima qualificada, possuidora de 
15 000 (quinze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente 

integralizadas. vende e transfere, com o consentimento dos sócios, todas as 
15 000 (quinze mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, para o sócio 

ingressante DANIEL BERTOL NORONHA, acima qualificado, dando plena 

\) 
-~ 

("\.J 
\._, -. 1 

!(\ 
\-,l . 
y 

Para uso exclusivo da Junta Comercial. 

-------------------- 

I 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÂ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2016 08: 33 SOB N' 20167599321. ----"""' 
PROTOCOLO: 167599321 DE 20/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602985489. NIRE: 41204637442. 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - ME 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais . 
Informando seus respectivos códigos de verificação 

Libertad :&ogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 22/12/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 
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QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL DE: 

VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA & CIA LTDA - ME 
CNPJ/MF N. 0 04.632.453/0001-91 

NIRE 41204637442 

quitação das quotas cedidas/vendidas, nada mais a reclamar em tempo algum 
sobre o referido instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA: Em virtude das modificações havidas, o capital social fica 
assim distribuído entre os sócios: 
.... ·--······· ·-·····---···-··· -·------------·- ·····- ···---··r-----·--··r.··---- -----------~ 

. 1 ' 

I Sócios 1 (%) Quotas !Valor em R$ 1 1·· · ·····- .. · ······--···--·----····-··-·--······--+-····----f- ---·-··- --·------1 
lilESSANDRA BERTOL NORONHA / 50,00 !~~1!;000! 15.000,0~ , ·.- 

NIEL BERTOL NORONHA / 50,00 i 15.000 J 15.000,00 
! ---------·-------- ---r---··t-·--·-· ···-t-··-------····--··---, 4K'.: <: . 
I TOTAL ! 100,00 i 30.000 / 30.000,00 / . 1 L---~--~-··--~-- - ! 1 .l , 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios ingressantes, ALESSANDRA BERTOL ' .;, 

NORONHA e DANIEL BERTOL NORONHA, declaram conhecer perfeitamente a ~-- . 
situação econôm,ca e financeira da sociedade, assumindo o ativo e passivo da .~ 

mesma, ficando dessa forma sub-rogados a todos os direitos e obrigaçõ~- 

Folha 3 de 9 

decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios retirantes da sociedade VALDELIRIO DE 

FREITAS NORONHA e SANDRA HELENA BERTOL NORONHA declaram ter 

recebido todos seus direitos, valores e haveres perante a sociedade, nada mais 

tendo a reclamar, seja a que título for, tanto dos sócios ingressantes dos sócios 

remanescentes, como da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável 
quitação 

CLÁUSULA NONA: A sociedade que era administrada por VALDELIRIO DE 

FREITAS NORONHA e SANDRA HELENA BERTOL NORONHA, passa a ser 
administrada por ALESSANDRA BERTOL NORONHA E/OU DANIEL BERTOL 

NORONHA, a quem compete privativa e individualmente, o uso da firma, do nome 

empresarial e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da 

sociedade, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto 

Para uso exclusivo da Junta Comerc,al. 
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JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2016 08:33 SOB Nº 20167599321. 
PROTOCOLO: 167599321 DE 20/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11602985489. NIRE: 41204637442. 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - ME 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, :22/12/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRA TO SOCIAL DE: 

VALDELIRIO DE FREITAS NORONHA & CIA LTDA - ME 
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ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, 

especialmente a prestação de avais ou cauções de favor e fianças, bem como 

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 
sócio(s) 

CLÁUSULA DÉCIMA: Ots) Administrador(es) d~d~,~,m, "Ah •0 penas na lei. de 
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especial. ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os ~, 

efeitos dela. a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos /'f:Ç 
públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão .. /? ' 
peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 

~. -· --i·-~,, 
pública, ou a propriedade .JJ0cft 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CONSOLIDAÇÃO A vista das 

modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, que passa a ter a 
seguinte redação 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA L TOA - ME 

CNPJ/MF N.º 04.632.453/0001-91 
NIRE 41204637442 

1. ALESSANDRA BERTOL NORONHA, brasileira, natural de 

Barracão/Pr., solteira, nascida em 19/10/1993, capaz, Empresária, 

portadora da Carteira de Identidade Civil RG n.0 10.670.880-0, expedida 

pela SESP/PR, e CPF n º 077.251.639-13, residente e domiciliada em 
Para uso exclus.1vo da .Junta Comercii.d. 
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160 ,p, .. 
Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob ~/ 

o nome de CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA L TOA - ME, com__/ ,~ 

sede e foro em Francisco Beltrão - PR, à Rua Papa Pio XII, n.0 100, Bairro ....-±· 

Cango, CEP: 85.604-230, mscnta no CNPJ/MF N.0 04.632.453/0001-91~~-õ"# 
devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n ° 
41204637 442 por despacho em sessão de 16 de Agosto de 2001, 

resolvem consolidar o contrato social, regido pelos artigos 1 052 a 1 087 do 

Código Civil, instituído pela Lei n. 0 10.406, de 1 O de janeiro de 2002; pelas 

demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a razão social de CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTOA - ME, e tem sua sede na Rua Papa 

Pio XII, n.º 100, Bairro Cango, CEP: 85.604-230, na cidade de Francisco Beltrão - 

Francisco Beltrão - PR, à Rua Papa Pio XII, n.0 100, Bairro Cango, 
CEP: 85.604-230; e, 

2. DANIEL BERTOL NORONHA, brasileiro, natural de Barracão/PR., 

solteiro, nascido em 27/06/1998, capaz, Empresário, portador da 

Carteira de Identidade Civil RG n ° 10.670.877-0, expedida pela 

SESP/PR., e CPF n.º 077.251.689-82, residente e domiciliado em 

Cascavel - PR., à Rua Osvaldo Cruz, nº 520, Bairro Neva, CEP: 85.802- 
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PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O ramo de Atividade da empresa é Treinamento em 

desenvolvimento profissional e gerencial. Cursos preparatórios para concursos. 

Ensino, treinamento, cursos de cabeleireiro, corte e costura, culinária. datilografia, 

taquigrafia, desenho, estética, robótica, segurança, vigilantes, inclusive aulas 
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particulares. Centro de ensino técnico e profissionalizante, cursos técnicos. 

Treinamento em informática, ensino de tecnologias da informação e acesso à 

internet, cursos e aulas de informática. Serviços de reparação, assistência técnica 

e manutenção de computadores, microcomputadores, equipamentos de 

informática e de equipamentos periféricos, inclusive portáteis. Serviços de 

instalação, suporte e manutenção de programas de informática, software, apoio 
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Curso e ensino de esportes, atletismo e artes marciais r-, Ire>.-. Qne>Ín("\ P aulas de 

na configuração de equipamentos, instalação e uso de aplicativos informáticos. 

ensino de arte e cultura, atividades ligadas à arte e cultura, tais como artesanato~ 

pintura. escultura. Serviços de organização de concursos públicos. Cursos e· 

ensino de idiomas. Comércio varejista de livros e apostilas. Aluguel de 

equipamentos e materiais recreativos, esportivos, brinquedos e de ginástica. 

Comércio varejista de artigos de escritório, de papelaria e artigos escolares. 

Comércio vare1ista de móveis Comércio varejista de equipamentos e suprimentos 

de informática Comércio varejista de eletrodomésticos, aparelhos e 

equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de equipamentos e aparelhos 

de telefonia e comunicação, inclusive peças e acessórios. Comércio varejista de 

cds, dvds, fitas e discos de áudio e de vídeo, gravados ou não. Comércio varejista 

de equipamentos para escritório. Comércio varejista de brinquedos e artigos 

recreativos. Comércio varejista de artigos, materiais e equipamentos esportivos e 

ginástica. Edição integrada à impressão de apostilas e livros. Edição integrada à 

impressão de cadastros. listas e de outros produtos gráficos, listas para malas 

diretas, material publicitário, panfletos, folhetos, cartões. catálogos, gravuras e 
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calendários. Edição de Jornais não diários, inclusive publicitários, na forma 

impressa, eletrônica e na internet Impressão, sob contrato, encomenda, de 

impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de 

mensagens, diplomas, convites. material escolar) Impressão de material para uso 
publicitário 

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade 1n1ciou suas atividades em 20/08/2001 e 
seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLAUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 30 000,00 (trinta m,1 reais), 
d1vid1do em 30.000 (tnnta mil) quotas de caoítal nn \/!:li'""" "~min~, rio R!I: 1 00 (um 
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transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 

assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua 

aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas. a 
alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e art. 1.057, CC/2002). 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 

ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

\ 

;j 
<::'\ 

( 
1/: '1 
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CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada por ALESSANDRA 
BERTOL NORONHA e/ou DANIEL BERTOL NORONHA, a quem compete 

privabva e individualmente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, 

judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego 

sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao 

objeto social. especialmente a prestação de avais ou cauções de favor e fianças. 

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, os sócios ~ 

poderão perceber a titulo de remuneração "pró - labore", uma quantia fixada em , ' 

comum acordo até os limites de dedução fiscal prevista na legislação do imposto ,f.:," 
,,./(" de renda, a qual será à conta de despesas gerais. e., ·· /1:2/ 

CLÁUSULA DÉCIMA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de ~· 

dezembro de cada ano, ser procedrdo o Balanço Geral da Sociedade, obedecida~ 

as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão 
1 

· 

atribuídos aos sócios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os 

lucros. a critério dos sócios serem distribuídos ou ficarem em reserva na 
sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento ou interditado qualquer sócio, a 

sociedade poderá continuar suas atividades com mais os sobreviventes e com os 

herdeiros se for interesse destes. Não sendo possível ou inexistindo interesse 

destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, 
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verificada em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos 
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas da 

lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 

Para uso eKclus1vo da Junta Comercial. 
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Leis especiais. ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos 

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. 

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública. ou a propriedade 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco 

Beltrão. estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro. 
por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 
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E, assim por estarem Justos e contratados, lavram e assinam o presente 

instrumento em via única, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros a 
cumpri-lo em todos os seus termos 

Francisco Beltrão, Paraná. 08 de dezembro de 2016. 

SANDRA HELENA BERTOL NORONHA 

Ex Sócia e Administradora 
Ex Sócio e AdfTlinistrador 
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: e--,! ~ ~~~-----1 
DANIEL BERTOL NORONHA 

Sócio e Administrador ~y 

,~t\ . >9 ' 

ALESSANÓRA BERTOL NORONHA 

Sócia e Administradora 
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA L TDA-ME 
CNPJ/MF: 04.632.453/0001-91 
Inscrição Estadual: 9072521835 
Rua Papa Pio XII, n.? 100 - Bairro: Cango 
Francisco Beltrão I PR - Cep: 85.604-230 

Fone: {46) 99115-3479 

À Comissão de Licitação do Município de Planalto - Paraná. 

LICITAÇÃO Nº 041/2018-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

O representante legal da empresa CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA 

L TOA - ME, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018, 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. 

Planalto/PR, 13 de abril de 2018 . 

Alessandra Bertol Noronha 
RG nº 10.670.880-0 SESP/PR 

CPF nº 077.251.639-13 
Sócia e Administradora 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 41/2018 

Lance Inicial 
37,00 

1 
36,30 

2 
36,00 

35.49 
4 

34,49 

1 

2 
36,20 

35,00 

.Y 
• /' ,, \ 1 1 i \ \, \ ' . r= 1 i ' 

,.-. ,.J J.:,,,j, l . J '!\J • ,) \ • ·' . 1,.1 1 
,·-~· ,·1.\tn 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Memtx-o 

,1 ,;')· -O- ~-'--~~~-'-~~~~~--, 
JEANE MARIA DE SOUZA 

Memtx-o CARLA FAT!MA MOMBACH SfURM 
Pregoeiro 

DANIALISON SALBEGO GOMES 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA · ME 

MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918 

LI.,_ 
MARCELO JO~E ROEHRS ME 

Emitido por: Cezar Augusto Soares, na versão 5519 h 

17104/2018 15:42:09 
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IGUACU 
. H O.:, . .. 1 nvov1rnento urnano e rgan1zac1ona r-·--·--------·---------·--·--PREGAD Nº 041;iõis~~IA~---------- 

L ·-·-------------·-------- ------------·- 

PROPOSTA DE PREÇOS ·----------~-----------,_-~ - -~---------, 
I LICITAÇAO i PREGAO PRE~ENCIAL N• 041/2018 i !---- ~~~ ·~~ -~.~~.~~-~~~~~~~~~~~~~O~ -~~~~~~~~~~~~-~~~-' I CARIMBO CNPJ i , 

, ! Empcos, MARCELO /OSUÉ ROEHRS - ME 
1 ' f----------~ r:; 7_453_ 1 7/' . • -'{;· ! CNPJ 17.453.147 /0001-30 i 

4 000 I ""'.,_ ~-------------·----~ I Inscrição nr. ~ _ 
/ Estadual 

MARCELO JOSUÉ ROEHF~,'. 
- ME - ;útii8510-51 .t_______ -4 

i Rua Rio de Janeiro, 1727, Sala 01, · ! Endereço: 

i Centro I f----____--------------1 
1 1 
! Fone/fax: (46)9920-0204 / 3030-1010 . 
! i 
,L________ -! 

/ Cid,d, CAPANEMA / PR / , ! Est,do, , 
i ·----------L_____________ ----_j 

OBJEm, Contrntação de empces, especioli2odo visondo o pcoôtoção de mviço de Au/,s de Violão [musico). 
destinada a ccianças. adolescentes. Jovens e adultos do Prnjeto Escola de Talentos. desenvolvido pela 
Semtocia de Cultu,o/ Educoção / Assistência Social. deste Muni d pio de Plano lto. r------------------------------.:: _ ; PROPOSTA, i 

' ' / · Tipo de licitação, Meno,· Pc<'Ço por Item. 

1 
/ . Esto o lodos os ootcos '"exos fazem p,cte do edit,J do lioit,çJo nv 041/2018 - Pcogão P,oseodol rnmo se nele , ' . I esti,essem tronsaitos. 1 

c------------~nnciiiIMBÕcNPJEM~v,As'--------- 

' Pcopmnos o fomccimo,uo dos pcodotos, sen,iços nos v.loces o nos 
prazos mencionados, sob as condições gerais e específicas indicadas I 
neste formulário, com as quais concordamos. 

/( . // 
. _ Em 16 de ': dtç,- 18/ .. ----- / ''"º"'º' l 2 "'"" i . l/ 
L ;4 ---------.~ . / _ 

Ass I NA TlfR)\ .. ,, - /- 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - p:: 

Validade da proposta: 60 DIAS 

f r·------------------------------------------------------- _ _:_____~~ 
! Caso nosso empcos, seja uma das ,eocedoc,s dfüta lkitaçJo, o'º"'"'"' dovecá.lec sssinado por. j ' . ' r-----------------.--------------·----- . --------------, 
! Nome, f MARCELO JOSUtj,RQEHRs ! /--~-- ~· t ~·2~ 782.3 ~ ~ ~·. ~ ~ . ~~ c,;;~~o~ SSP /PR~ ~ 7(cp F Í . ·~ ~ 02;.,;~6.s39-02 ~ ~ ~- ~ ~ 1 L--------- . ...1.__________ ~L__ -·-_ j 

·\ .• ) 

·~ 

N 

-~.-.·1 .. ,, 
-, 

Marc(:!lo Josué Roehrs - M~:: 
147i0001-30 - l.e 90618510-51 
1 Centro. Capanerna. Paraná 

ir! - (46) 3030-1030 

'.... 1. \... 



IGUAÇU 
nvovirnento Hwnano e Organizacional --··--·--·--·--------------------------------------------------------·-- 

' LOTE! ! 
----------------------------.--~-------------,._-----------------------------i ~!TE~j__ __ . ',. ',, _ ()BJ)lTO - .. - . ',. - -~ÇU,!.NT LUNJD _Lf'RE.f OU_N. LP~E~O_ TOTAL _ j ! i Prestação de serviço de Aulas de ! 1 i 1 ! 

1 • v· 1- e . J d . d 1 1 1 /' ! 10 ao mus,ca s estma a a , , 1 • 
I crianças, adolescentes, jovens e / 

1 / adultos do Prnjeto Escola de 
1 1 Talentos, com carga horária de 12 i 

880 
i HORAS! R$ 

1 (doze) horas semanais num total de ; ! ! 
' 1 1 / 48 [quarenta e oito) horas mensais, i , 
/ desenvolvidos pela Secretaria de / i ! 
i Cultura/Educação/ Assistência i · , 

! i Social, deste Município de Planalto. ! i i 1 1 

[_="=== ==========--- _ __ TOTAL DA PROP()sf ALRf=== ~=-==~=-=-~3f,5_6jl;oo_ j 

37,00 R$ 32.560,00 

Declaramos que, 

1) Nos preços indicados em nossa proposta estão computadas todas as despesas de transporte, os 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compôem 

2) O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação. 

3) Caso nos seja adjudicado o obJeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato 
no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. MARCELO JOSUE ROEHRS, carteira de 
i den ti d ade n' 6. 92 6. 7 82-3 S SP /Pr e CPF n.' 02 3 .2 06.5 3 9-0 2, Emp resá ri o, Pro pri etário, residente a 
Rua Território do Acre, 775, Capanema estado do Paraná, corno responsável desta empresa. 
4) Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contcato, de acordo com 
nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente de n> 633780, Agência n' 0738, do Banco Sicredi. 

5) Os serviços serão prestados de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal caso seja por 
esta detectada alguma irregularidade nas mesmas, mediante simples declaração de constatação, será sanada de imediato. 

6) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

/ /IJ 
k- 
/ ~ 
'/ 

Capanema, 16 de abril de 2018 

\ 

MARCELO JOSVJÉ ROE 
Marcelo JosueíRoehrs. 
Proprietárjcy / 
Rg 6.926.!)lÍ2.3 IJ/7 

1 
í 7.453.147/0001-3[ 
MARCELO JOSUÉ ROEHRE 

- ME - , 
1 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO 

.35760-000 - CAPANEMA - PP 

-; ~ 

Rua Marcelo .Jos Roellrs - Me 
147/000!-30 - ,e 90618510-51 
1 Centro Capanerna Paraná 

íUh9 - (46) 3030-íOJO 



29/03/2018 
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CAl~A 
: , r, il r 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 17453147/0001-30 
Razão Social: MARCELO ]OSUE ROEHRS ME 

Nome Fantasia:IGUAÇU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 
Endereço: R RIO DE JANEIRO 1727 SALA 01 J CENTRO! CAPANEMA J PR J 85760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8. 036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 20/03/2018 a 18/04/2018 

Certificação Número: 2018032007115129603470 

Informação obtida em 29/03/2018, às 17:17:20. 

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

L ~ 

, 

hllps.Jfwwwsif ge.c,;,, .go,br!Empce-,/CO!CIT,PgeCFSlmp,lmirPspel.ssp?VARPesso,M,,,1,,20, 43702& VARP,,so,,,0143702& VARUf •PR& VARlosc,,1 7 453 



14/02/2013 

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:MARCELOJOSUEROEHRS-ME 
CNPJ: 17.453.147/0001...JO 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acirna identificado que vierern 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 constarn inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN ). 

Conforrne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este docurnento tem os rnesrnos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecirnento rnatriz 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 árnbito 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://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão ernitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:57:48 do dia 14/02/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/08/2018. 
Código de controle da certidão: 0017.6E82.38E7.6AF6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 /1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado PARÂNÃ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017491214-85 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.453.147/0001-30 
Nome: MARCELOJOSUEROEHRS-ME 

Ressalvado o direi/o 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 pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. 

Oos.: Esta Certidão engloba lodos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
- natureza tributárta e não tributária, bem como ao descumprtmento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 17/05/2018 - Fornecimento Gratuito 

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

zZ 
'-' 

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Púhllca (17101/2018 09:24:40) 
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Município de Capanema 
SECRETARIA .MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇlO 

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZE!\'DA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERE)iTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 05/05/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL 

~ 

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FOR.l\IA POSITIVA 
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS E:vJ Ct;RSO DE 
COBRANÇA EXECUTIVA NA QUAL SE TIVER EFETIVADO PRNHORA. 

Positiva com efeito de negativa Nº: 904/2018 

Capanerna, 06 de Março de 2018 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

9ZT.\Ul282QE:VI2C442XBB2 

FINALIDADE: CADASTRO E/OL' CO;';CORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZ!\.O SOCIAL: MARCELO JOSUE ROF:HRS - ME 

CONTROLE CNPJ/CPF INSCRIÇJ\.O ESTADUAL ALVARÁ 

{ $nrControle} l 7.453.147/0001-30 90618510-5 l 
ENDEREÇO 

22 

R RlO DE JANEIRO, 1727 - SALA 01 - 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 ele 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 
fostas, Atividades de cobrança e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas não especificadas anteriormente, Ensino fundamental, Educação profissional de nível técnico, Ensino de 
esportes, Ensino de dança, Ensino de artes cênicas, exceto dança, Ensino de música, Ensino de arte e cultura não 
especificado anteriormente, Ensino de idiomas, Cursos preparatórios para concursos, Serviços de assistência social 
sem alojamento, Atividades de condicionamento físico, Produção e promoção de eventos esportivos, Outras "V 
atividades esportivas não especificadas anteriormente, Serviços domésticos, Comércio varejista especializado de /;;" 
equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio , ::S: 
varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comérçio. \ .. /arejista de artigos do ~ .. 
vestuário e acessórios ·;. ~- . -, \~ 

,.._\ .. ··, 
""'"' \ 

V 



Certidão emitida no dia Capanerna, 06 de .\-larço de 2018. 
CÓDIGO DE ACTENTrCAÇ.1\0: 9ZTMH282QE:VT2C442XBB2 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

- ME 

(JVLZ\TRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.453.147/0001-30 

o: 14/02/2018, às 10:03:30 

: 12/0 /2 18 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedi 

nº: 144566761/ 018 

Certifica-se 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

(MATRIZ E FILIAIS) 1 inscrito (a) no CNPJ sob O n O 
17.453.147/0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

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

Tribunais d 
Os dados constantes desta Certidào sào de responsabilidade dos 

Trabalho e estào atualizados até 
(dois) dias anteriores à data da sua expediçào. 

No caso de pessoa juridica, a Certidâo atesta a empresa em relaçâo 
a todos os seus estabelec ntc)s, a cias CiU filiais. 
A aceitaçào desta certidâo condiciona-se à verificaçào de sua 
autenticidade no portal do Tribunal 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidào emitida gratuitamente. 

Superior do Trabalho na ~/ 

,t 

~ INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

necessários à identificaçào das pessoas naturais e juridicas 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários1 a custas1 a 

lentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçoes 

Trabal 
de execuçâo de acordos firmados perante o Ministério 

emolumentos ou a recolh 
tos determinados em lei; ou decorrentes 

ou Ccmissào de Conciliaçào Prévia. lico ào 

/ 

i ' -, 
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10104/2018 
Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17 .453.14 710001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 2110112013 

NOME EMPRESARIAL 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
IGUACU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
85.99-6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
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 especifica 
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 anterionnente 
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 • Educa9ão profissional de nível técnico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR'DICA 
213-5 • Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R RIO DE JANEIRO NÚMERO 

1727 
r COMPLEMENTO 
[ SALA 01 

1 ~~~760-000 J l BAIRRO/DISTRITO 1 MUNICiPIO 
CENTRO CAPANEMA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TREVISAN73@BRTURBO.COM.BR JTELEFONE 

~9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRJ 

l5ITUAÇÃO CADASTRAL 
LATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/0112013 

[ MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

l SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 10/04/2018 às 09:17:23 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/2 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 
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10/04/2018 
Receita Federal do Brasil 

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 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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 JURÍDICA 
~I l 213-5 • Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R RIO DE JANEIRO NÚMERO 

1727 
jCOMPLEMENTO 
lJALA 01 

[ CEP . J ! BAIRRO/DISTRITO 
85. 760-000 CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TREVISAN73@BRTURBO.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

f SITUAÇÃO CADASTRAL 
[ATIVA 

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

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

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

.-.Emitido no dia 10/04/2018 às 09:17:23 (data e hora de Brasília). 
Página: 2/2 

http://www.receita.fazenda.gov.brlpessoajurídicalcnpjícnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

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

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

Nome Empresarial 
MARCELO JOSUE ROEHRS • ME 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Páaina: 0011 002 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas· NIRE (Sede) 
41 1 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, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
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: 02/0212018 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 
Microempresa 

Número: 20180095293 Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

\ 

''\ 

~· 

Ato: ALTERAÇÃO 

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

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

Identidade: 69267823,SESP/PR 

Estado Civil: Solteiro 
CPF: 023.206.539-02 

Regime de Bens: Não Informado 

Para verificar a autenticidade acesse www juntacomerc,alpr.gov.br 
e informe o número 181702355 na Consulta de Autenticidade 

Consulta dispcn ivel por 30 dias 
r;:e,1dénc,c; da Repubiic~ 

Cds.a C:v1: 
·J,~.,; Prc,;~ó;!c ~j" 2.;'0,j-2 
de 24 Cl;,a005UJ de 700' 

Documento Assinado Digitalmente 11 /04/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ 77968.170/0001-99 

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



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

Continuação 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

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

1 a·r 70235-5 CURITIBA - PR, 11 de abril de 2018 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www Juntacomercialpr.gov.br 
e informe o número 181702355 na Consulta de .Autenticidade 

Consulta dispon rvet por 30 dias 

Páaina: 002/ 002 

__ i=-:'.': ~· . 
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!{; n,aas arques~ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

1 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que Elesson 
Rocha dos Santos, portador do CPF 040.830.079-58, prestou aulas de 
musicalização infantil, instrumentos musicais (violão, teclado, sopros, 
acordeon) fanfarra, coral, para a Rede Municipal de Educação do Município de 
Capitão leônidas Marques. 

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

E, por ser a expressão da verdade, firmo o presente. 

/ 

Capitão Leônidas Marques 13 de abril de 2018. 

'Cação 

-f~Jciv.br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AUTÓNOMO) 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL 

AUTÔNOMO 

Contratante: Marcelo / osué Roehrs ME, inscrita no CN PJ sob nº 17.4 5 3.147/0001- 30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná; 
Contratado: ELESSON ROCHA DOS SANTOS, DIVORCIADO, INSTRUTOR DE MUSICA, 
portadora da cédula de identidade R.G. nº 5937201 SESP/SC CPF. nº 040.830.079-58, 
PIS/PASEP N9 128.50131.49-2, residente e domiciliado na AV. TANCREDO NEVES, nº377, 
CENTRO - CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR - 86790-000. 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional 
autônomo, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRA TO 

CLÁUSULA 1•: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços de 
INSTRUTOR D E MUSICA, sendo que, em sua vigência, o coo tratado 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 INSTRUTOR DE MUSICA, determinadas 
de acordo com a sua área de formação e capacidade técnica conforme solicitação préviaL 
DOS HONORÁRIOS 

CLÁUSULA 4•: O contratado perceberá o valor integral, a título de h onorános pelos serviços 
descritos na cláusula anterior, pagos pela Contratante, nos mínimos os valores de R$ 21,22 
(vinte e um reais e vinte e dois centavos) hora, podendo ser alterada em caso de comum acordo. 

CLAUSULASª: 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. 
e) 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. 

CLAUSULA 6ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado: 
a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 
b) Obedecer as instruções da contratante, sohre 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 7•: 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 come reia da contratante perante terceiros. 

''\ 
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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. 
bJDeixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato. 
e J Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato. d) Por motivos de força maior. 

CLÁUSULA 9•: O presente contratu, 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. 

PARAGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumentu 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), 16 de Abril de 2018 

i 
ELESONROCHA.DOS SANTOS 
5937201 S~SP /SC . 
Contratado 

/'} 
,,,,•/ 

Mar.ceI67,'~sue ,R6ehrs - ME 
lJlis~s Ricard'o Roehrs 

,/Q~91506-3 Il/PR 
//Diretor Financeiro 

Fernanda Patrícia Hartmann 
12.396.585-0 SSP /PR 
Testemunha 

/ 

<, 



IGUACU 
nvov1rne to Hurnano e O~mízacional 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão 
{musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/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 041/2018, 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, 12 de abril de 2018 

7 
'17.453.147/0001-3Õ' I 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - Licitante: .~ÁRCELO J~~ ROEHRS - ME 
Rep. L~1: MarceJoJ6sué Roehrs 
RG nº: 6.926.7'.82'~3 SSP /PR 

./ 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR_J 

r:;t 
P, 

Rochrs - fvh~ 
- LC 90618510-5'1 
apanema, Pararrá 

· (46) 3030-1030 



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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão 
(musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/Assistência Social deste Município de Planalto. 

Declaro, sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, junto à prefeitura de PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PLANALTO, estado do Paraná, que a empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob 
n? 17.453.147/0001-30, sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de 
Capanema, estado do Paraná, 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 verdade, firmo o presente. 

Capanema, 12 de abril de 2018 

) ,Z. l17.453.147/0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
I 

Licitante: MARC~faÓ JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rel).-Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP /PR RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR_J 

,J e Roehrs - 
-30 - e 9061851 O 
Capanerna, Paraná 

- (46) 3030-1030 



IGUACU 
. H O.:, · · 1 nvovnnento umano e rganizaciona. 

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 041/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão 
(musica), destinada a crianças, adolescentes, Jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/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, 12 de abril de 2018 

Í17.453.147/0001-3oi 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
/ Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 

Rep~J:~l: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP/PR RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR_J 
' '-(~ 

R uo Rochrs - f,1c 
- 1 e 90618510-5·1 
panerna, Parana 
- (46) 3030-1030 



IGUACU 
nvovirnento Hurnano e O~nizacional 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão 
(musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/Assistência Social deste Município de Planalto .. 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob n? 17.453.147 /0001-30, sediada 
à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, declara 
o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018, anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta 
de Contrato, referente contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto. 

Capanema, 12 de abril de 2018 

'17.453.147/0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
I Licitante: MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

.Rep, Legal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº: 6.926.782-3 SSP /PR 

r' 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 • CENTRO L 85760-000 • CAPANEMA • PR_J 

(. 
- _.".:;;....~·· 

.}i./ 

Roohrs - Me 
- , e 90618510-51 
apanerna, Parana 

.. (46) 3030-1030 



CARTOR/0 DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
AV .. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

REPÚBLICA FEDER'\ TIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 

TITULAR 

DiRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
V!TOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição CÍVEL, Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDI- 
CIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

MARCELOJOSUEROEHRS-ME 
CNPJ 17.453.147/0001-30, no período compreendido desde 14/07/1989, até apre sente data. 

llll Ili Ili l 11111111111111111 li 11111111111 IJ 11111111/ 1111111fl1111111111111111111111111111111111 · · 
CAPANEMA/PR, 11 de Abril de 2018, 15:06:41 

VITOR HUGO PAGNO 

PODEF{ ,JUDICLb.RIO 
Juízo de Direito da Corrr"1f"Ca de 
Carr:,:1erna .. Estado do Paraná 
/Av. ,c.\ir\;ol de Souzgi 1212 

Cartór:o ::lo Ccnn:o,. Ui1tnbt!idor, Partidor, 
OePDsitário Púb!j.:o iJ A•'aiiacior Judicial 
CNP,J 01.259. 1 ol/0001-67 
Oiro:; Stevens Faccio • Tiiu!ar 

' ) 1 

~·· 

Cus~as = RS 45,j4 

Pági:-1a 000~/0001 
•• VALIDADE PARA 30 DIAS '* - Criação da Comarca 29. 11. 19157 

--! ·) z 



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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 15:30hs, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública o Pregoeiro Substituto CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe de 
apoio: FERNANDA SCHERER MARZEC 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 041/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, 
que tem por objeto a seleção de proposta para a prestação de serviço de Aulas de 
Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência 
Social, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 
32.780,00 (trinta e dois mil e setecentos e oitenta reais). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das empresas: CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
OMEGA LIDA - ME, o Sr. Valdelirio de Freitas Noronha e MARCELO JOSUE 
ROEHRS ME o Sr. Marcelo Josue Roehrs. 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 continuo, foram abertos 
os envelopes contendo a proposta de preços 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 da proposta, onde foi 
considerada como proposta válida consagrando-se vencedora a empresa subseauente: 

1 1 Prestação de serviço de Aulas de IH 
Violão (musica), destinada a 
crianças adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de 
Talentos, com carga horária de 12 
(doze) horas semanais num total de 

148 
(quarenta e oito) horas mensais, 

desenvolvidos pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência 
Social, deste Município de Planalto. 

'880 '34,49 30.351,20 

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 JOSEU 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. Que após terem 
sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi 
constatado que o mesmo estava em consonância com o estabelecido no Edital deste . 

TOTAL 

J 

30.351,20 

_, - . 1 



procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada 
HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado 
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de 
prazo por parte da licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado, 
ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 
17.453.147/0001-30 situada na Rua Rio de Janeiro, nº 1727, Centro, Município de 
Capanema, Estado do Paraná, classificada em 1 ° lugar para a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada 
a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido 
pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de 
Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro 
foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da licitante. 

L ' . ' l . 1 q 1 1 i,'" .. )\.. l \;•..-,', 
v !~, ÀRÂucu~TÓ. 

SOARES 
Pregoeiro 

066 .45 2.549-03 

' ' " ' ··, /_ CARLA SABRINA 
RECH MALINSKI 

Membro 
068.626.699-40 

JEANE MARIA DE 
SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

I ,,,. 

/ V ALDELÍRIO DE 
FREITAS NORONHA 

Cursos 
Profissionalizantes 
Omega Ltda - ME 

MARÇELO,JOSUE 
ROEHRS 

Marcelo Joseu Roehrs 

FERNANDA SCHERER 
MARZEC 
Membro 

083.050.509-12 

2 

-...·-,_.., 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

OBJETO: contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 
Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação/Assistência Social, deste Município de Planalto, a classificação ficou a seguinte: 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA L TDA - ME 

2 11 11 
1Prestação 

de serviço de Aulas de Violão /31.592,00 /Classificado 
(musica), destinada a crianças 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, com carga horária de 
12 (doze) horas semanais num total de 48 
(quarenta e oito) horas mensais, 
desenvolvidos pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, 
deste Município de Planalto. 

MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

1 
Prestação de serviço de Aulas de Violão /30.351,20 /Classificado ' 
(musica), destinada a crianças 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, com carga horária de 
12 (doze) horas semanais num total de 48 
(quarenta e oito) horas mensais, 
desenvolvidos pela Secretaria de 
Cultura/Educação/ Assistência Social, 
deste Município de Planalto. 

Planalto - PR, 18 de abril de 2018. 
J' 

,._ L i . . l. , ·1 ; 

déZJ.\;'f~ 'AUGUSTO 
SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

1' <" 

CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI 

rj .. \'Í) 1 . t, ·, • ··,/) 
( I (ji~~ '1~~,1~ BE CU-:)xt·GL 1J v 
U SOUZA 

Membro 
675.443.399-04 

,, 

Pregoeira 
068.626.699-40 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o 

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da 
legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de 
Pregão Presencial nº 041/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada 
a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/Assistência Social, deste 
Município de Planalto, em favor da empresa MARCELO JOSUE ROEHRS ME, e em 

consequência ADJUDICA, ratificando os objetos em favor das mesmas para que 
produza seus efeitos legais. 

Planalto-PR, 20 de abril de 2018. 

I 

-------------------------------------------------- 
INÁCIO JOSÉ WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 



EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 DE 17 DE ABRIL DE 2018 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do Município 
de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº O 19/2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à 
Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, 
TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente: 

1 . Objeto da Licitação 

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), 
destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria 
de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto. 
2. Empresas Participantes: 

2.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
Situação: Classificada 

2.2 CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA- ME 
Situação: Classificada. 

3. Empresas Vencedoras: 

3.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME, pessoajurídica, com inscrição no CNPJ Nº 17.453.147/0001- 
30 situada na Rua Rio de Janeiro, nº 1727, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, classificada em 

,-. l º lugar, totalizando a importância de R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 
4. Data da Abertura: 

4.1 A Licitação Pregão Presencial Nº 041/2018 de 28 de março de 2018, teve sua abertura em reunião 
realizada pela Pregoeira no dia 17 de abril de 2018 às 15:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro. 

Planalto, Estado do Paraná, em 18 de abril de 2018. 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeira 



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o 
parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de 
Pregão Presencial nº. 041/2018, lavrada em 17 de abril de 2018, HOMOLOGO o resultado 
final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item 
de acordo com o abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de 
Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de 
Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto. 
EMPRESA: MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
LOTE: 01. 

VALOR TOTAL: R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 
DATA: 20 de abril de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PAR>\NÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 041/2018 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando 
o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA 
de Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 04112018, lavrada em 17 
de abril de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo 
Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por 
item de acordo com o abaixo descrito: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, 
deste Município de Planalto. 
EMPRESA: MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
LOTE: OI. 

VALOR TOTAL: R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 
DATA: 20 de abril de 2018. 

INA'cw JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código Identificador:9E8C69AO 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 21/05/2018. Edição 1509 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/9E8C69AO 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 130/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

Contrato administrativo de prestação de serviços que entre si 
fazem o MUNICÍPIO DE PLANALTO e a empresa MARCELO JOSUE ROEHRS ME, na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito 
Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no 
CNPJ nº 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato 
e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de 
Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233- 
O e do CPF / MF sob nº 815.418.219-04. 

CONTRATADA: MARCELO JOSUE ROEHRS ME, devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º 17.453.147 /0001-30, com sede à Rua Rio de Janeiro, nº 1727, 
Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, neste ato representado pelo 
Administrador o Sr. MARCELO JOSUE ROEHRS, brasileiro, empresário, 
portador do RG n.? 6.926.782-3, e do CPF sob n.? 023.206.539-02, residente e 
domiciliado(a), na Cidade de CAPANEMA - PR. 

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

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (musica), 
destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de 
Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência 
Social, deste Municinin de Planalto, conforme ab · --r ~- 

-.,- ..•....• ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR/ 
UNIT. TOTAL / 01 880 H Prestação de serviço de 34,49 30.351,20 Aulas de Violão (musica), 

destinada a crianças 
adolescentes, jovens e 

1 
adultos do Projeto Escola de 
Talentos, com carga horária 
de 12 (doze) horas semanais 

' num total de 48 ( quarenta e 
oito) horas mensais, 
desenvolvidos pela 

1 Secretaria de 
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1 
Cultura/Educação/ / 

1 
! 
1 Assistência Social, deste / 

1 

l Município de Planalto. f 

1 TOTAL 
1 30.351,20 j Parágrafo Unico - Integram e completam o presente termo Contratual, para 

todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital Pregão Presencial nº 041/2018, juntamente com 
seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor total R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e 
cinquenta e um reais e vinte centavos) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

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

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

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

utilizados recursos SUAS (PAIF) e recursos próprios do Município de Planalto. 
Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

fl 

980 07.121.12.361.1201-2036 

3.3.90.39.00000 
2240 3.3. 90.39.00000 

10.144.08.244.0801-2024 
2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3. 90.39.00000 

CLÁUSULA QUINTA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS 

ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua 
vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

2 
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE 
receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA 
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular 

execução do Contrato; 
e) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos 

serviços objeto deste Contrato 
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) prestar os serviços nas dependências das escolas nuclearizadas 

nos distritos deste Município de Planalto; 
e) seguir rigorosamente o cronograma de trabalho, emitido pela 

Secretaria de Cultura/Educação, a qual ficará responsável pelo 
acompanhamento dos serviços executados; 

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 
O CASO DE INADIMPLEMENTO 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 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta/ contrato, não celebrar o contrato, apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas definidas 
no presente edital e contrato e demais cominações legais, aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto pelo prazo de 05 (cinco) anos, e; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, 
perante a própria administração que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Terceiro - A Contratada inadimplente será aplicada total ou 
parcialmente, as multas cabíveis, a saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços de 
transporte escolar, injustificado, a Contratada incidirá em multa na 
ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total percebido pela 
Contratada, por dia de atraso ou não realização do serviço. 

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

e) 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. 
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Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui 
a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quinto - As sanções administrativas previstas neste Contrato serão 
aplicadas sem prejuízo das cominações na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

Parágrafo Sexto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente 
Contrato será até 30/05/2020. 

Parágrafo Segundo - O prazo de Contratação poderá ser prorrogado em até 60 
(sessenta) meses desde que o fornecedor esteja em conformidade com as 
exigências da Secretaria Municipal de Cultura/Educação junto aos débitos 
anuais Federais, Estaduais e Municipais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - O Reajuste ou Correção Monetária, visando à estabilidade 
das condições de preços em razão da ocorrência de variação de certos índices 
ou dos custos de produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com 
periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado pelo art. 40, inciso XI da Lei 
8.666/93 e demais legislações aplicáveis. 

Parágrafo Segundo - O preço contratado dos serviços previstos neste Contrato 
somente poderá ser reajustado na hipótese de ocorrer o reajuste de combustível 
pelo Governo Federal, quando deverá solicitar através de requerimento dirigido 
a Secretaria Municipal de Educação a qual analisará sobre o valor do reajuste, 
guardados o valor de mercado e participação do combustível no custo total. O 
requerimento deverá estar acompanhado de documentação comprobatória do 
reajuste, ex. resoluções de aumento, notas fiscais de abastecimento, etc.). 

Parágrafo Terceiro - O REEQUILÍBRIO, também denominado de 
RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS: procedimento que visa à estabilidade da 
relação entre as obrigações da contratada e a retribuição da Administração, sem 
periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula 
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
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porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, regulado pelo disposto na Lei n? 8.666/93 (art. 57, § 1°; 58,l, §§ 1° e 2°, e 65,II, , d', e §6°). 

Parágrafo Quarto - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do 
Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, sempre observando os itens do Contrato, onde as eventuais 
solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência 
do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em 
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá 
acompanhar a solicitação do contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro - O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos fatos previstos nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei n" 8.666/93. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRAT AN'ffi, em caso de rescisão administrativa prevista no arr. 77, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - O Município de Planalto poderá rescindir o presente 
Contrato por Conveniência Administrativa, sem que caiba indenização ao Contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA- SUBCONTRATAÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n? 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n". 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 SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n". 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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. 

Planalto - PR, 25 de abril de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Município de Planalto MARCELO JOSUE ROEHRS 

Marcelo Josue Roehrs 

Testemunha 
Testemunha 
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Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PAR<\.NÁ 
PREFEITUR,\. MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
EXTRATO CONTRATO 130/2018 

Praça São Francisco de Assis, nº 1583 
85.750-000 - Planalto - Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 

DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/Assistência Social, 
deste Município de Planalto. 
VALOR TOTAL: R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/05/2020. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código ldentificador:25E5FODB 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 21/05/2018. Edição 1509 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/25E5FODB 
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Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ.4.0 
EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PREGÃO 041/2018 

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 DE 17 DE ABRIL DE 2018 

CARLA SABRINA RECH MALINSKJ, na qualidade de Pregoeira 
do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 
O 1912018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 
10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 
26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei n" 8666 de 21 de junho de 
1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, TOR..i\TA 
PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente: 

1 . Objeto da Licitação 
Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura/Educação/ Assistência Social, deste Município de Planalto. 
2. Empresas Participantes: 
2.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
Situação: Classificada 
2.2 CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - ME 
Situação: Classificada. 
3. Empresas Vencedoras: 

3.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ Nº 17.453.147/0001-30 situada na Rua Rio de 
Janeiro, nº 1727, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, 
classificada em 1 º lugar, totalizando a importància de R$ 30.351,20 
(trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 
4. Data da Abertura: 

A Licitação Pregão Presencial Nº 041120 l 8 de 28 de março de 2018, 
teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia l 7 de 
abril de 20 l 8 às 15:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro. 

Planalto, Estado do Paraná, em l 8 de abril de 2018. 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeira 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código Identificador:2E3DADC3 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 21/05/2018. Edição 1509 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/2E3DADC3 
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. nomeada pela Portaria n' 019/2018, de 16 de abrtl de 2018, em cumprimento à Lei Federai de n' 10.520 de 17 de julho f 
de2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26,\)6/2007 e~bsidiartamente pela lei n' 8666 de 21 de junho de 1993f 
e suas posteriores alterações e legislação com,lata, TORNA PUBLICO, o resultado Público de Licitação na modaJidade i 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente: ' 

1 . Objeto da Licitação / 

Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Violão (music:a), destinada a I 
crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto ESCOia de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura// 
Educ:ação/Assistência Social, deste Município de Planalto. 1· 

2. Empresas Participantes: 
2.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME. ( 

l Situação: Classificada I 
2.2 CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA L TOA - ME I 
Situação: Classificada. 1 

1 3. Empresas Vencedoras: 1 

1 3.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME, pessoa jurídic:a, com inscrição no CNPJ Nº 17.453.147/0001-30 situada i 

!
' na Rua R. iode Janeiro, n' 1727, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, ctassific:ada em 1° lugar •. / 
totalizando a importância de R$ 30.351,20 (tnnta mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 

1 
4.DatadaAbertura: 1 

4.1 A licitação Pregão Presencial N'041/2018de 28 de março de 2018, teve sua abertura em reunião realizada! 
pela Pregoeira no dia 17 de abril de 2018 ás 15:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Í 
Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis. n' 1583, Centro. , 

Planalto, Estado do Paraná, em 18 de abril d •. 2018. CARLA SABRINA RECH MAUNSKI • Pregoeira i 

I ESTADO DO PARANA • Município de Planalto 
EXTRATO DE CONTRATO N' 12512018 • PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018 DATA DAASSINATURA: 23 de abril de 2018 i 

I CONTRATANTE: Município de Planalto / 
CONTRATADA: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA. 1 
OBJETO: Contratação de empresa especializada prestação de sel'VÍ\Xl de arbitragem para realização de jogos nas 

/
seguinte modalidades: Futsal, Futebol Suiço, Futebol de C. ampo e Voleibol, a serem realizados pela Secretaria/ Municipal de Esportes deste Município de Planalto. 

I 
VA~OR TOTAL: R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais). PRAZO DE VIGl:NCIA: 30/05/2020. / 

[ INACIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal _J 



G, 19 de Maio de 2018 

ESTADO DO PARANA • PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL N.'00212018 

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR 
CONTRATADO: IVONETE APARECIDA DOS SANTOS 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
VALOR MENSAL: R$. 1.165,20 (mil cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos). 
VIGÊNCIA: De 21 de maio de 2018 a 18 de agosto de 2018. DATA DA ASSINATURA: 18de maio de 2018. 
HELTON PEDRO PFEIFER - Prefeito Municipal ESTADO DO PARANA 

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICIPIO DE SALGADO FILHO 

RESOLUÇÃO N'. 005/2018 
O Conselho Municipal da Assistência Social do Municlpio de Salgado 

Filho Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Federal nº 8. 742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei do Conselho Municipal n" 
029/2009 de 26 de novembro de 2009 e Lei do SUAS nº 48/2017 de 26 de 
junho de 2017, em reunião extra-ordinária, realizada no dia 17 de maio de 
2018, confonme ata nº. 005/2018. RESOLVE: 
Artigo 1°-Aprovaro Tenmo de Adesão ao Incentivo Família Paranaense 

I V, fonmalizando as responsat,jlidades e compromissos decorrente ao aceite 
ao Cofinanciamento Estadual. 
Artigo 2'- Aprovar alteração de funções dos membros representantes 

· da Secretaria Municipal de Assistente social-CRAS, onde a Senhora Nara 
Morando passara a se Membro Titular e Juçara Casarotto Pansera membro suplente. 

Artigo 3' :Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, Salgado Filho em 17 de maio de 2018 

Nara Morando - Presidente do CMAS 

ESTADO DO PARANA 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICIPIO DE SALGADO FILHO 
RESOLUÇÃO Nº. 005/2018 

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Salgado 
Filho Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei do Conseho Municipal nº 
02.9/2009 de 26 de novembro de 2009e Lei do SUAS nº 48/2017 de 26 de 
junho de 2017, em reunião el<lra-<lrdinária , realizada no dia 17 de maio de 
2018, confonme ata nº. 005/2018. RESOLVE: - 

Artigo 1°-Aprovar o Tenmo de Adesão ao Incentivo Família Paranaense 
V, fonmalizando as responsabilidades e compromissos decorrente ao aceite 
ao Cofinanciamento Estadual. 

Artigo 2'- Aprovar alteração de funções dos membros representantes 
da Secretaria Municipal de Assistente social-CRAS, onde a Senhora Nara 
Morando passara a se Membro Trtuiar e Juçara Casalotto Pansera membro suplente. 

Artlgo 3' :Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Publtque-se, Salgado Filho em 17 de maio de 2018. 

Nara Morando - Presidente do CMAS 
ESTADO DO PARANA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGADO FILHO 
PORTARIA Nº.116/2018 

SÜMULA- Concede Abono Pecuniário para Servidor Pública Municipal 
e dá outras providências, 

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado 
do Paraná, no uso de suas alribuiçOes legais que lhe são conferidas por Lei 
e considerando requerimento apresentado, RESOLVE, 

Artigo 1 °- CONVERTER em abono pecuniário, 1 o (dez) dias das Férias 
do Servidor Pública Municipal JAJR PALLAS, ocupante do cargo efetivo de 
Operador de Máquinas, NiveUReferênciaA0-10, correspondente ao período 
aquisitivo 02.07.2016 a 02.07.2017. 

Artigo 2"- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do 

Paraná, em 18 de maio de2018. Publique-se, 
HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municl~al 

• ESTADO DO PARANA 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL DO 

' MUNICf PJO DE SALGADO FILHO 
RESOLUÇÃO Nº. 005/2018 

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Salgado 
Filho Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Federal nº 8. 742 de 07 de dezembro de 1993 e Lei do Conselho Municipal nº 
029/2009 de 26 de novembro de 2009 e Lei do SUAS nº 4812017 de 26 de 
junho de 2017, em reunião extra-ordinária , realizada no dia 17 de maio de 
2018, confonmeata nº. 005/2018. RESOLVE: 

Artigo 1°-Aprovar o Tenmo de Adesão ao Incentivo Família Paranaense 
V, fonnalizando as responsabilidades e compromissos decorrente ao aceite 
ao Co1inanciamento Estadual. I Artigo 2'- Aprovar alteração de funções das membros rapresentantes 
da Secretaria Municipal deAssis1ente social-CRAS, onde a Senhora Nara 
Morando passara a se Membro Titular e Juçara Casarotto Pansera membro I 
suplente. / 

Artigo 3' :Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, Salgado Filho em 17 de maio de 2018. 

Nara Morando - Presidente do CMAS 

ESTADO DO PARANA 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTi!NCIA SOCIAL DO 

MUNICIPIO DE SALGADO FILHO 
RESOLUÇÃO Nº 05/2018. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Salgado Filho - PR, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei 
Municipal nº 24/2018, 21 de março de 2018 e pela Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em reunião 
ordinária deste Conselho raalizada no dia 16 de maio de 2018, confonme ata 
nº 04/2018. RESOLVE: 

i Art. 1° -Aprovar o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e 
i Adolescentes do Município de Salgado Filho- Pr. 
f Art. 2° - Da concessão para Alteração do Plano Decenal de Direitos 
, Humanas de Criança e Adolescentes de acordo com a sugestão do CEDCA 
- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente /Paráná, para 
adequação do Plano, canfonme protocolo nº 14.246.266-2. 1 

Art. 3º - Eleger a Senhora Barbara Regina Pansera para a função dei 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente 
de Salgado Filho-PR comomandatode01 (um)anoa partir da data de 16/' 05/2018. 

Art. 4° - Eleger a Senhora lvete Raquel Jung Lamera para a função de 

!Vice- Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolesoen1e de Salgado Filho-PR, com mandato de 01 (um) ano a partir da 

/

' data de 16/05/2018. 

Art. 5° - Esta Resolução entrara em vigor na data de sua publicação. 
Salgado Filho, 17 de maio de 2018. LemirGottert Reisdoerfer - 

· Presidente do CMDCA- Salgado filho /PR\ 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL 

"ERRATA" 
Retifica o Decreto nº. 020/201 S. 

FICA RETIFICADA o Decreto nº020/18 de 11 de maio de 2018em seu 
' texto - O Contribuinte que optar em pagar em cota única terá 10% de 
desconto, abaixo descrita para que passe a contar com a radação correta: 

- Onde lé-se, O Contribuinte que optar em pagar em cata única terá 10% 
de desconto, na Ediçãonº 1410dodia 15demaiode2018, napágina4Ado 
Tribuna Regional, "leia-se "O Contribuinte que optar em pagar em cota única 
terá 5% de desconto". 

I Gabinete da Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, 15 de 
maio de 2018. 

_ LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal 

ESTADO DO PARANA ---i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO f 
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 DE 17 DE ABRIL DE 2018 
CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira dol 

Municipio de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 019/, 
2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 dei 
17dejulhode2002; f 

Decreto Muni:ipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela I 
Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação I 
carrelata, I 

TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente: ' 

1 . Objeto da Licitação 
Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 

Aulas de Violão (Musica), destinada a destinada a crianças, adolescentes, 
jovens e aduttos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação/ 
Assistência Social, deste Município de Planalto. 

2. Empresas Participantes: 
2.1 MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
Situação: Classificada 
2.2 MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918. 
Situação: Classificada 
2.3 CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA - ME 
Situação: Classi1icada. 
3. Empresas Vencedoras: 
3.1 MARCOS ANTONIO SPOLJER 08370694918, pessoa jurídica, com 

inscriçãonoCNPJ Nº 18.174.997/0001-61 situada na Rua Paraná, nº 215, 
Centro, Municlpio de Parola Do Oeste, Estado do Paraná, classificada em 1 ° 
lugar, totalizando a importância de R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil novecenios 
e sessenta reais). 

4. Data da Abertura:/· 
4. 1 A Licitação Pregão Presencial Nº 040/2018 de 28 de março de 

2018, teve sua abertura em raunião realizada pela Pragoeira no dia 17 deabrilj 
de 2018 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de/ 
Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisca de Assis, nº 1583,! Centro. 

1 Planalto, Estado do Paraná, em 18 de abril de 2018. 
CARLA SABRINA RECH MALINSKJ • Pre~fra 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Pi;ANALTO I 

TERMO DE HOMOLOGAÇAO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018 / 

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o 
I parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de confonmidade com a ATA dei 

Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 041 /2018, lavrada em 17 de abril 
de 2018, HOMOLOGO o resultadôfinal do Processo Lici1atório, na modalidade 
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo 
descrito: r 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de! 
serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, 1 

jovens e adultos do Piojeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria! 
de Cultura/Educação/Assistência Social, deste Município de Planalto. 1 

EMPRESA: MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
LOTE:01. , 
VALOR TOTAL: R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reais j 

e vinte centavos). 1 

DATA: 20 de abril de 2018. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 



19 de Maio de 2018 (D ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 130/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04112018 

DATA DA ASSINATURA: 25 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Municlpio de Planalto 
CONTRATADA: MARCELO JOSUE ROEHRS ME. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de, 

serviço de Aulas de Violão (musica), destinada a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos do Projeto Eseoia de Talentos, desenvoMdo pela Secretarial 
de Cultura/Educação/Assistência Social, deste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 30.351,20 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reai: 
e vinte centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/05/2020. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N• 038/2018 
DATADAASSINATURA: 24 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a Pl'llStação de 

serviço de Aulas de teciado, destinada a alunos com idade de 07 anos a 20 
anos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Plana/to. 

VALOR TOTAL: R$ 30.240,00 (Trinta mil duzentos e quarenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/05/2020. 
INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municijlal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12712018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 
DATADAASSINATURA: 24 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 

serviço de Aulas de tedado, destinada a alunos com idade de 07 anos a 20 
anos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Municlpio de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 30.240,00 (Trinta mil duzentos e quarenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/05/2020. 
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018 
DATADAASSINATURA: 24 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918. 
OBJETO: Contratação de empresa especiaf12ada visando a prestação de 

serviço de Aulas de Violão (Musica), destinada a destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/ 
Educação/Assistência Sacia/, deste Municlpio de Planalto .. 

VALOR TOTAL: R$ 24.960,0o (vinte e quatro mil novecentos e sessenta 
reais). PRAZO DE VIGl:NCIA: 30/05/2020. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2018 1 .-, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018 

DATA DAASSJNATURA: 23 de abnl de 2018 
f CONTRATANTE· Mun1cip10 de Planalto 

CONTRATADA Assoe. METROP DE OFICIAIS DE ARS DE FUTSAL DO SUD. DO PARANA. 

1 "'"'" ""-·~-----·-1 'de arbitragem para rea/12ação de Jogos nas segwnte modalidades Futsa/, 
Futebol Suiço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem raalizados peta Secretaria 
Municipal de Esportes deste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 75.210,00 (setenta e cinco mil duzentos e dez reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/05/2020. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefetto Municipal 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
i PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 
/ O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considérando o I parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de 
Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 044/2018, lavrada em 25 de abril I de 2018, HOMOLOGO o resultado final do ProcesSD licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 
/ serviço de Aulas de Violino (musica), destinada a crianças, adolescentes, 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 131/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 
DATA DAASSINATURA: 27 de abril de 2018 
CONTRATANTE: Município de Planalto 
CONTRATADA: WELLINGTON SOUSA COSTA 38784155833 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 

serviço de Aulas de Violino (musica), destinada a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvoMdo pela Secretaria 
de Cultura/Educação, deste Municlpio de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 20. 720,00 (vinle mil setecentos e vinte reais). 
PRAZO DE VIGtNCJA: 30/04/2020. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Munic_ieal 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DION!SIO CERQUEIRA 

EXTRATO CONTRATUAL 

Contrato Nº .. : 083-2018 FMS / 
Contratante .. : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIQ/ CERQUEIRA I 
Contratada : AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME f 

Valor : 9.764.46 (nove mit setecentos e sessenta e quatro reais~ quarenta e seis centavos) / 
/ Vigência : Inicio: 15/05/2018 Término: 14/05/2019 i 
' Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 21/2018 1 

Recursos : Dotação: 

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DEj 
MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO JUNTO AOS ESFS~ 
LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DO MUNICIPIO D DIONISIO CERQUEIRA - se 

Dionísio Cerqueira, 17deMaiode2018 f 

Contrato Nº .. : 084-2018 FMS 

Contratante .. : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISll CERQUEIRA 

Contratada : CASA CIRURGICA CHAPECO L TDA - EPP 
Valor : 2.495,60 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais~ sessenta centavos) 1 

Vigência : Inicio: 15/05/2018 Término: 14/05/2019 , 
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 21/2018 / 
Recursos : Dotação: _ 

1 ObJeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇAO DEj 
MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO JUNTO AOS ESFS,i 
LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DO MUNICIPJO D~ 
DIONISIO CERQUEIRA • se ' 

Dionísio Cerqueira, 17 de Maio de 2018 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N-038/2018 
O Prefeito do Municlpio de Planalto, Estado do Paraná, considerando o 

parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de 
Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 038/2018, lavrada em 17 de abril 
de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processe licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 
sarviço de Aulas de tedado, destinada a alunos com idade de 07 anos a 20 
anos, desenvoMdo pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município dePJanatto. 

EMPRESA: MARCOS ANTONIO SPOLIER 08370694918. LOTE:01. 

VALOR TOTAL: R$ 30.240,00 (Trinta mi/duzentos e quarenta reais). 
DATA: 20 de abril de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito lrlunici!>•I 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 04312018 
O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o 

parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de 
Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 043/2018, lavrada em 17 de abril 
de 2018, HOMOLOGO o l'llSUitadofinal do Processo licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo descrito: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada prestação de serviço 
de arbttrageii! para realização de jogos nas seguinte modalidades: Futsal, 
Futebol Suiço,Futebof de Campo e Voleibol, a serem raalizados pela Secreiaria 
Municipal de Esportes deste Município de P/anatto. 

EMPRESA: Assoe. METROP. DE OFICIAIS DE ARS. DE FUTSAL DO SUO. DO PARANA. 
LOTE: 01: nens 001 e item 004 

VALOR TOTAL: R$ 75.210,00 (setenta e cinco mil duzentos e dez reais). 
EMPRESA: ASSOCIACAO DOS ARBITRos DA FRONTEIRA. LOTE: 01: ttem 002 

VALOR TOTAL: R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais). 
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE PÉROLA E CAROBA. LOTE: 01: Item 003 

VALOR TOTAL: R$ 45.SOO,oo (quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 
DATA: 20 de abril de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal 

ContratoN° .. :Q95-2018 FMS 
Contratante .. : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISI CERQUEIRA 

Contratada ... : DAMEDI - DAMBROS COMtRCIO D~ 
MEDICAMENTOS L TOA f 

Valor ...........• : 1.334,68 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta/ e Oito centavos) / 
Vigência : Inicio: 15/05/2018 Término: 1:/05/2019 J 
L1c1tação : PREGÃO PRESENCIAL N .: 21/2018 
Recursos : Dotação: 
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO D 

MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO JUNTO AOS ESFS,j 
LABORATORJO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DO MUNICIPJO DEI 
DIONISIO CERQUEIRA - se / 

DionisioCerqueira, 17deMaiode2018 1 

FUNDO MUN1~~:ti_D~ED~~~~T~Ec~6~~~~~ CERQUEIRA 1/1 
EXTRATO CONTRATUAL 

1 C_o_n_tra_ro_N-,.-.:-086-~2-01_8_F_M_S~~~~~~~~~~-1 

Contratante .. : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIQ CERQUEIRA I 
Contratada ... : DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTj ODONTOLOGICOS E 

Valor : 641,35 (seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cin 
centavos) 1 

Vigência : Inicio: 1~05/2018 Término: 14/05/2019 
Licitação : PRE~AO PRESENCIAL Nº.: 21/2018 / 
Recursos : Dotaçao: i 
Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO D 

MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO JUNTO AOS ESFS 
LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DO MUNICIPIO Dej 
DIONJSID CERQUEIRA - se I 

DionlsioCerqueira, 17deMaiode2018 i 

Contrato N° .. : 087-2018 FMS, l 
f Contratante .. : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DION/Slo/ I CERQUEIRA / 

Contratada : LA DALLA PORTA JUNIOR i 
Valor : 14.398,62 (quatorze mil trezentos e noventa e oito reais~ 

/ sesse?ta e dois ce~tavos) . . ! 
/ V1gencia : Inicio: 1_5/05/2018 Termino: 14/05/2019 : 
I Licitação : PREGAO PRESENCIAL Nº.: 21/2018 i 

1
1 Recursos : Dotação: / 

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO oel I MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO JUNTO AOS ESFS f 

I LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DO MUNICIPIO DE) I DION/S/0 CERQUEIRA - se ; 
L Dionísio Cerqueira, 17 de Maiode2018 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 132/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 f 
DATA DAASSINATURA: 16 de maio de 2018 I 
CONTRATANTE: Município de Planalto • CONTRATADA: CAW 

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP. 
OBJETO: contratação de empresa visando a execução de recapeamento 

asfáltico sobre pedras i1regulares com revestimento em CBUQ (concreto/ 
betuminoso usinado à quente), com área total de 7.0SB,42 m2, tendo como. 
local a Rua Paraná entre a Av. Caxias do Sul e a Av. Porto Alegre, neste Município de Planalto. 

VALOR TOTAL: R$ 369.674,41 (trezentos e sessenta e nove mil seiscentos 
e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias. 
PRAZo DE VIGENCJA: 30/04/2019. 

INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal 

jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvoMdo pela Secretaria I 
de Cultura/Educação, desle Município de Planalto. 

EMPRESA: WELLINGTON SOUSA COSTA 38784155833. 
LOTE:01. / 

VALOR TOTAL: R$ 20. 720,00 (vinte mil setecentos e vinte reais). f 

DAT~: 25 de ab_ril de 201.8. / 
INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal _J ~--- 

1 1.~ 
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