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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 

Planalto-Pr., 20 de fevereiro de 2018. 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário da Cultura/Esporte 
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 Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e Expressão 
Vocal no Projeto Escola de Talentos, destinadas a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, como ação desenvolvida pela Secretaria Municipal da Cultura 
e Secretaria Municipal de Educação deste Município de Planalto. 

Conforme abaixo segue: 

ITEM QUANT. UNID. OBJETO PREÇO PREÇO 
UNIT. TOTAL 

01 560 H Profissional com qualificação em R$ 30,00 R$ 16.800,00 
Música com indicação 

profissional e notória capacidade 
técnica, visando à prestação de 
serviço de aulas de Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e Expressão 
Vocal, destinadas a crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, 
com carga horária de 12 (doze) 
horas semanais num total de 48 
(quarenta e oito) horas mensais, 

conforme programação da 
Secretaria Municipal da Cultura, 

Secretaria Municipal de 
Educação de Planalto. 

No período que corresponde ao 
ano de 2018 

O custo total estimado importa no valor de R$ 
16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais). 

Justificativa: O referido pedido faz-se necessário para que possamos atender 
qOS alunos da rede municipal/estadual de ensino, bem como, jovens, 

;,'.';~lescentes e adultos do Município. O canto coral envolve tudo que se refere 
,,, · â um coro ou a uma capela, ou seja, a um conjunto de músicos vinculados ao 

aperfeiçoamento técnico e realização pessoal/profissional. A expressão vocal 
precisa estar interligada com a expressão corporal durante a apresentação. 
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Para tanto é fundamental essa conscientização, e o bom trabalho vocal 
associado ao trabalho de expressão do corpo é que vão, juntos, dar o 
diferencial para a qualidade da apresentação que é um dos objetivos do 
trabalho, mostrar a sociedade a capacidade de nossos alunos. 

A flauta doce é o membro mais desenvolvido da antiga família das 
flautas de tubo interno, flautas com uma janela (windway) fixa formada por uma 
peça de madeira chamada de bloco. É distinta de outra flauta de tubo interno 
com buracos para sete dedos e o buraco para o dedo polegar que também 
serve como abertura de oitava. Talvez a ilustração mais antiga e incomparável 
seja a de uma flauta doce que está no "The Mocking of Jesus" (posterior a 
1315), um afresco da Igreja de Staro Nagoricvino, perto de Kumanova na 
(Yugoslavia) Macedônia, pintada pela casa de pintores Michael e Eutychios no 
qual um músico toca uma flauta de tubo cilíndrico, com o window/labium 
claramente visível, e ao pé da qual há um buraco aberto para o dedo mindinho. 
Com as aulas de flauta doce queremos ofertar aos alunos a oportunidade de 
ter noção do instrumento bem como seu uso e ainda preparar para que o 
mesmo possa desenvolver habilidades para a instrumentalização de outros 
instrumentos de sopro. - Atenciosamente, 

<Jaiti>itcêu Weich 
Secretário Ml!J'ÃH~Õl~~ãf ortes 

M\JNICIPIO DE PLANALTO 
SEC. CULTURA ,.,,,,-.. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: RAFAEL MARIO BEHL 

ENDEREÇO: RUA AIMORÉS, 1421 -APARTAMENTO 102 - CENTRO 

CNPJ: 29.726.459/0001-59 

CIDADE: CAPANEMA ESTADO:PR 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando prestação de serviço de 
aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e Expressão Vocal no Projeto Escola de 
Talentos, destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos, como ação 
desenvolvida pela Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal de 
Educação deste Município de Planalto, conforme abaixo segue: 

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO PREÇO 
UNIT. TOTAL 

01 560h Profissional com licenciatura em R$ 30,00 R$ 16.800,00 
Música com indicação profissional 1 

e notória capacidade técnica, 
visando à prestação de serviço de 
aulas de Canto Coral, Flauta Doce, 

Sopro e Expressão Vocal, 
destinadas a crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, 
com carga horária de 12 (doze) 
horas semanais num total de 48 
(quarenta e oito) horas mensais, 

conforme programação da 
Secretaria Municipal da Cultura, 
Secretaria Municipal de Educação 

de Planalto. 
No período que corresponde ao 
ano de 2018. 

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00 . 

.• -" VALIDADE DA PROPOSTA: 45 DIAS. 

DATA: 23/02/2018. 

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

~ rk:l1&0 0:JJ, 
ASSINATURA COM CARIMBO 
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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 

Planalto-Pr., 21 de março de 2018 

DE: Jair Dilceu Weich - Secretário de Cultura 
DE: Erica Tomazoni - Secretaria de Educação 
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 Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada 
a crianças, adolescente, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido 
pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto, conforme abaixo 

Item Objeto Quant Unid Preço Preço 
unitário total 

1 Prestação de serviço de aulas de de 560 H 31,17 17.455,20 Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
expressão Vocal, destinada a crianças, 
adolescente, 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 
desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação, deste Município de 
Planalto. 

TOTAL 17.455,20 

O custo total estimado da solicitação acima, importa no 
valor aproximado de R$ 17.455,20 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 
reais e vinte centavos). 

Cordialmente, 

JAIR DILCEUWEICH 
Secretário de Cultura ,,,- e . / __ , 

/-1 r.. 
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ÉRICA TOfyf~ZONI 
Secretária de ~Éducação 



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 REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Cultura. 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas 
de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de, mediante processo licitatório, 
com previsão para prestação de serviço mensal, durante a vigência do contrato, 
conforme necessidade desta Secretaria, observadas as características e demais 
condições definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Jair Dilceu Weich. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. O município de Planalto, atualmente possui 1.217 alunos, distribuídos nas 
escolas e centro infantis. 
4.2. O número de alunos está assim distribuídos: 

4.2.1 - Escola Prof. Láudio Afonso Heinen: 495 crianças; 
4.2.2 - Escola professora Solange Bueno da Silva (integral): 134 crianças; 
4.2.3 - Centro Municipal de Educação Infantil Marco Antonio Schiavo: 96 

crianças; 

4.2.4- Centro Municipal de Educação Infantil Estação do Aprender: 76 
crianças; 

4.2.5- Escola Municipal Julio Skrzypczak Distrito de Barra Grande: 64 
crianças; 

4.2.6 - Escola Municipal Gustavo Emilio Link Distrito de Sagrada Família: 80 
crianças; 

4.2.7 - Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima distrito de Centro Novo: 
7 4 crianças; 

4.2.8 - Escola Municipal Irmã Dulce distrito de São Valério: 90 crianças; 
4.2.9 - Escola Joaquina de Vedruna - 108 alunos. 
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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 

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

4.4. A Secretaria de Cultura de Planalto mantem em suas atividades a Escola de 
Talentos, que oferece aos alunos várias atividades realizadas em contra turno, com 
isso a necessidade da contratação do objeto ora desejado, para que as crianças 
possam desenvolver suas habilidades em diversas opções, fomentando e 
despertando o interesse por musicalização. 
4.5. Com a quantidade de alunos que não estudam na escola integral, nos horários 
que não estão em sala de aula, poderão estar realizando atividades que com notória 
especialidade, incentivam para uma profissionalização futura na área afim. 

Valor total para a contratação é de R$17.455,20 (dezessete mil quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte centavos). 

TOTAL 1 1 1 17.455,20 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
5.1 

O 1 [Prestação de serviço de aulas dei 560 
Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
expressão Vocal, destinadas 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, deste Município 
de Planalto. 

H 31, 171 17.455,20 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Os serviços deverão ser prestados por profissional com notório 
conhecimento, verificado por meio de atestado de capacidade técnica que 
comprove a experiência. 
6.2. Os serviços serão executados na sede da Escola de Talentos de 
Planalto, com calendário definido pela Secretaria de Cultura. 
6.3. Deverá obedecer rigorosamente ao calendário, ficando sob 
responsabilidade do ganhador a substituição do profissional em caso fortuito 
ou imprevisto, para que não comprometa as atividades da Escola de 
Talentos. 

2 

OOb 



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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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 
Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescente, 
jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação, deste Município de Planalto, encaminhamos: 

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

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

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

Cordialmente, 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal. 
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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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PARECER JURÍDICO 

DE: Procuradoria Jurídica 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

1- Relatório 

À apreciação deste Setor Jurídico do processo 
administrativo referente à contratação de empresa especializada visando a Prestação 
de serviço de aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada 
a crianças, adolescente, 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 desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de 
Planalto. 

De acordo com a informação contida no oficio, de 
20/02/2018, das Secretarias de Cultura e Educação e pesquisa de preços feita 
pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 
17.455,20 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos). 

A Secretaria de Finanças informa a existência de 
previsao de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações 
decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da 
Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
2740 14.138.13.392.1301 ·2047 3.3.90.39.00000 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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Os autos não foram paginados, merecendo que o 
departamento competente tome tal providência. Isto porque, sem a numeração das 
páginas não há como situar, no parecer, os documentos encartados e analisados. 

Ao processo licitatório encontram-se as minutas do edital 
de licitação, contrato administrativo, pesquisa de preços e justificativa lançada pelo 
Senhor Secretário de Cultura e Esporte. 

Contudo, não fora juntado ao procedimento solicitação para 
aquisição, os anexos ao edital: a) o termo de referência;; b) a autorização pelo chefe 
do poder executivo para abertura da licitação e, e) a indicação de recursos de ordem 
orçamentária, merecendo que o departamento competente proceda a juntada, tendo 
em vista que se tratam de documentos cujo o encarte é exigido pela legislação em 
regência. 

2 - ANÁLISE JURÍDICA 

Trata-se de fase interna de licitação em que se pretende a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de aulas de 
Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, 
adolescente, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos 

A Licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, de modo que a impossibilidade desta modalidade deve ser 
devidamente justificada para que o certame ocorra na forma PRESENCIAL, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO, regido pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 
de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.? 8.666/93 e suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.P 2727 /2007 de 
26/06/2007, e demais disposições legais. 

O pregão constitui modalidade de licitação adequada à 
aquisição de bens e contratação de serviços comuns, conforme previsto no art. 1 o da 
Lei nº 10.520, de 2002, verbis: 

Art. 1 ° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se 
atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade do processo, ressalvando, 
portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, 
principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma 
consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da 
administração pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida como 
necessária, bem como a forma de execução. 

PARECER JURJDJCO - PROCURAOORIA JURJDJCA ~ 
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Compulsando os autos, verifica-se a existência de 
estimativa de preços por item em obediência ao contido no art. 70, § 2º, II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Assevero que a administração deve providenciar, além dos 
orçamentos de fornecedores, a referência de preços obtida a partir dos contratos 
anteriores do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, de atas de registro de 
preços, de preços consignados nos sistemas de pagamentos, de valores divulgados 
em publicações técnicas especializadas e quaisquer outras fontes capazes de retratar 
o valor de mercado da contratação, podendo, inclusive, utilizar preços de 
contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou 
semelhantes àquelas da Administração Pública. 

Com efeito, fica excluída da análise deste parecer a 
verificação da compatibilidade dos preços fixados com os de mercado, já que estes 
são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante 
da contratação. 

A Lei n.0 10.520/02 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.0 
8.666/93 estabelecem condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. 
Nesse aspecto o edital contempla a habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
regularidade econômica e regularidade trabalhista no item 9.1, estando, portanto, 
contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4° da Lei n.º 10.520/02 e art. 27 da 
Lei de Licitações. Ademais o edital relaciona as condições para participação do 
certame conforme o inc. VI, do art. 40 do Estatuto das Licitações. 

O critério de julgamento é o de menor preço, estando 
contemplado no item 8.19 do edital, como determina o inciso X, do art. 4º da Lei n.º 
10.520/02. 

A modalidade eleita para a contratação está correta, uma 
vez se trata da modalidade que confere maior celeridade, resguarda a ampla 
competitividade, a isonomia, reduzindo despesas burocráticas atinentes aos demais 
procedimentos licitatórios. 

Por oportuno, promova-se a alteração da redação da 
cláusula 7.5 (em duplicidade), adequando-se como cláusula 7.6 da minuta do 
edital, sugerindo-se o seguinte enunciado: 

7.6 - Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que guarda 
legalidade com o disposto na Lei 8.666/93, contemplando as previsões do art. 55, 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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visto que presentes as cláusulas essenciais. e ausentes quaisquer condições que 
possam tipificar preferências ou discriminações. 

Considerando as informações constantes no processo 
administrativo em epígrafe até a presente data, me manifesto pela continuidade do 
certame, apenas recomendando, ainda, em atendimento à exigência legal, que deve 
ser juntado nos autos o Termo de Referência afeto à contratação ora pretendida, 
devidamente aprovado pela autoridade competente. 

Com efeito, o Termo de Referência, a teor do art. 8º, III, 
"a" do Decreto n° 3.555/2000, balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nº 10.520/2002). Nos autos, 
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 

Assim, recomendamos que a área técnica providencie a 
inclusão de termo de referência aos autos e promova as alterações acima elancadas 
na minuta do edital. 

3.CONCLUSÃO 

Ante o exposto, a proposição está em condições de ser 
aprovada, desde que observado o disposto no presente parecer, mais precisamente: 

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

b) Como a Administração optou pela utilização do 
pregão presencial, o que não foi devidamente justificado, opino pela tomada de 
providências a fim de justificar a inviabilidade do emprego da forma eletrônica, nos 
termos do §1º do art. 2º da Lei n° 10.520/2002; 

c) Em atendimento à exigência legal, deve ser juntado 
nos autos o Termo de Referência afeto à contratação ora pretendida, devidamente 
aprovado pela autoridade competente; 

d) Seja alterada a redação da cláusula 7.5 da minuta do 
edital, nos termos propostos no item anterior. 

Por derradeiro, cumpre realçar que, caso a área técnica 
competente discorde das orientações emanadas neste pronunciamento, deverá 
carrear aos autos as justificativas necessárias para embasar a celebração da 
pretendida avença, sem a necessidade de retorno do feito a esta Procuradoria 
Jurídica, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União. 

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer 
se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com 
seus anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá 
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município. 

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA 
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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 Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescente, jovens e 
adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação, deste Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n. º 
10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. º 8.666/93 e suas alterações, 
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 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. 

INÁCIO JOÉ WERLE 
Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO ~. 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

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

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

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 Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
expressão Vocal, destinada a crianças, adolescente, jovens e adultos do Projeto Escola 
de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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 
2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 

Cordialmente, 

FABIO MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 

l' / '1 ; \_ -t"' 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N' ..... /2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

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

ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada 
no dia ..... / ..... / ..... , às ..... : ..... horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 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 Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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 

- 
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de Canto Coral, Flauta Doce, 
Sopro e expressão Vocal, 
destinadas 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, deste 
Município de Planalto. 

TOTAL 

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: 

DOTAÇÕES 

980 07.12 l.12.361.1201-2036 3.3. 90.39.00000 
14.138.13.392.1301-204 7 2740 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 / / às : . 
horas no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... /2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

.,,.- 
,..- .\ ,,..-,.. ., ( 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 

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; 
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V). 
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. 

3 
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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 1, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicação do número deste Edital. Deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima 
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, 
facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que não 
atendam às especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de 
desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo 1, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que poderá ser 
apresentada na forma eletrõnica em (CD) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.5- O arquivo para digitação das propostas eletrônicas (Anexo 1) 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 
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de 
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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 
para que seja obtido melhor preço. 

,....7 
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8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 
8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Atestado e/ ou declarações em nome do profissional emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove a execução de 

,,.- 
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serviços compatível com o objeto da licitação; 
j) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
k) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XX.XIII do Artigo 7° 

da Constituição Federal (anexo V); 
1) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela 

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

Um profissional com formação em MUSICA com apresentação de 
cópias autenticadas (verso e anverso) dos diplomas e/ou 
certificados. 

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

9.2- Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores 
da administração conforme determina o Art. 32 da lei nº 8666/93. 
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de 
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão, 
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante. 
9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a 
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da 
minuta de Contrato; 
10.2 - 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, 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; 

7 
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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 
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 
comerciais; 
10.10- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
terá vigência até 30/04/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 17.455,20 
(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos), 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; 
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12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em 
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja 
aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas 
ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
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 inidôneo; 
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 
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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 
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 65,11, '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 1 lh30 e das 13h30 e 17h30. 
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. 
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15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos 
termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

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

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

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 30/04/2020. 

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

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. 

' . (" 11 
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17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e 
poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo 
pedido de contratação. 

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

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

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

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual 
período, nos termos do art. 64, § 1º, 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 XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

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

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta 

''l 12 
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licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de 
qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 

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

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

Planalto-Pr., de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº .... ./2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

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

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

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 Canto Coral, Flauta Doce, 
Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste 
Município de Planalto, conforme ab · 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 
01 560 H Prestação de serviço de aulas de 

Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
expressão Vocal, destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do Projeto Escola de 
Talentos, com carga horária de 12 
(doze) horas semanais num total 

1 

de 48 (quarenta e oito) horas 
mensais, desenvolvidos pela 
Secretaria de Cultura/Educação, 
deste Município de Planalto. 

TOTAL 

21 

I 
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Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital Pregão Presencial nº ..... /2018, juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 

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

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

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

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

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
2740 
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; 
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; 

14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 

/ 
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c) 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 
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: 
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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; 

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. 

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 31/12/2020. 

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 

__ .,,. 
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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 2°, e 65,II, 'd', e §6º). 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO 
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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 nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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: . ··················································· 

26 

O.""'( 1 '')\:'..) 



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 
-. Zê'.'!7V PLANALTO - PARANÁ 
''---~-·----~-··----·----~~-----~~~.~~---- 

EDITAL DE LICITAÇÃO N' 036/2018 

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 Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, 
destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola 
de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste 
Município de Planalto, que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 
de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727 /2007 de 26/06/2007 suas 
alterações, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, 
LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 
de agosto de 2014 demais legislações aplicáveis, a ser executado pela 
Comissão designada pela Portaria n º 00 1 / 2 O 18 de 03 / O 1 / 2 O 18, 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 11/04/2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta para a 
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 
Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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 
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17.455,20 

de Canto Coral, Flauta Doce, 
Sopro e expressão Vocal, 
destinadas 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, deste 
Município de Planalto. 

TOTAL 

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: 

DOTAÇÕES 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
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 11/04/2018 às 09:00 horas 
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos 
para habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

2 
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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; 
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 

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

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observância ao Disposto do Inciso 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 1, sob pena de 
desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condições 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo Ido presente Edital. 
7.4 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que 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 
início ao recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de 
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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 
para que seja obtido melhor preço. 
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8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 
8.15- A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeira examinará o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editatícias, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Atestado e/ ou declarações em nome do profissional emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado que comprove a execução de 
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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) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela 

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

Um profissional com formação em MUSICA com apresentação de 
cópias autenticadas (verso e anverso) dos diplomas e/ ou 
certificados. 

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

9.2- Os documentos de habilitação poderão ser autenticados por servidores 
da administração conforme determina o Art. 32 da lei nº 8666/93. 
9.3- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de 
documentos de habilitação que tiverem sido entregues na própria sessão, 
sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante. 
9.4- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato ou homologada a 
licitação. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- prestar a execução dos serviços na forma ajustada nos termos da 
minuta de Contrato; 
10.2 - 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, 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; 
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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 
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 
comerciais; 
10.10- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
terá vigência até 30/04/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 

11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 17.455,20 
(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte 
centavos), 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; 
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12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em 
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja 
aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas 
ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
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 inidôneo; 
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 
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utilizados, com periodicidade mínima de 01 (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 
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 17h30. 
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. 
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15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos 
termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

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

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

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 30/04/2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

19 - ANEXOS DO EDITAL 

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

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

Planalto-Pr., 28 de março de 2018 . 

..... ·r { \ 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

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 036/2018, 

instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal 

da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, 

oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais 
atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

MUNICIPIO: EST. _ 

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

PRESENCIAL Nº 036/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa. _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

036/2018, 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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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 036/2018 

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

MUNICIPIO: 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018, por seu representante, 

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

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

artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
,,.. Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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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 036/2018 

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

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJNº-----------------------~ 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

036/2018, 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 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

MUNICIPIO: EST. _ 

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

NOME 
ASSINATURA FORMAÇÃO 

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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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 036/2018 

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

C N PJ N º 
------------------ 

ENDEREÇO: ~ 

CIDADE: ESTADO: 
----- 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 

036/2018, anexos I,II,III,IV, V, VI, VII, Minuta de Contrato, referente 

contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 

de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, 

destinada a crianças, adolescente, jovens e adultos do Projeto Escola 

de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº .... ./2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... /2018 

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

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

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

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

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, 
Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste 
Municínio de Planalto, conforme ab · ~ - - 

- r r-v ____ 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 01 560 H Prestação de serviço de aulas de 
Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
expressão Vocal, 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, 

i deste Município de Planalto. 
TOTAL 

--:~_ ·(. 
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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 /1 

"-....._......._____ 

~-~~~~~~~~ 

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 
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
2740 14.138.13.392.1301-2047 3.3.90.39.00000 
CLÁUSULA QUINTA 
DOS 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; 
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; 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
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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 
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: 
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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; 
c) 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 31/12/2020. 

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 
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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 2°, e 65,II, 'd', e §6º). 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO 
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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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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 115/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

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

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público 
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, 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: MARCELO JOSUÉ ROEHRS, inscrita no CNPJ sob nº 
17.453.147 /0001-30, com sede social à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 1, Centro, 
Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, neste ato representada por seu 
Administrador: Sr. MARCELO JOSUÉ ROEHRS, brasileiro, solteiro, empresário, 
portador do RG nº 69267823 SSP /PR e do CPF nº 023.206.539-02, residente e 
domiciliado Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 1, Centro, Centro, Município de 
Capanema, Estado do Paraná. 

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

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, 
Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste 
Munícíoio de Planalto, conforme ab · ~ 

..., ---- 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 01 560 H Prestação de serviço de aulas de 31,00 17.360,00 
Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
expressão Vocal, 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, 
deste Município de Planalto. 

TOTAL 17.360,00 

•• ! •••••••••• ~~~~~~~ 
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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 036/2018, 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$ 17.360,00 (dezessete mil e trezentos e sessenta 
reias), 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 
segu_intes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

980 07.121.12.361.1201-2036 3.3.90.39.00000 
2740 1 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; 
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; 
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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 
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: 
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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; 

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. 

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 31/12/2020. 

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 
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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 º; 58,I, §§ 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 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO 
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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. 
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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 nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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. 

Planalto-Pr., 16 de abril de 2018. 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
··················································· 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ.ÁO 
AVISO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 036/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 036/2018, 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação 
de serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão 
Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de 
Cultura/Educação, deste Município de Planalto. 
VALOR TORAL: R$ 17.455,20 (dezessete mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte centavos). 
DATA DA ABERTURA: 11 de abril de 2018-às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Fátima Mombach Sturm 

Código Identificador:FEBAAA4A 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 29/03/2018. Edição 1473 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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rrpre;ent.ad<l.1, ~iS<Kia~o~ o~ n.fo ao n,dic,no, cas u:egoriu e empfe~ai elas lnd<!striils de l5ERRARIA. 
CARJ>lfttARIA.5. MAllCUIAIUAS, ToUIOA.lllAS, COMPfl!ISAOQS E U.MIHAOOS, AGLOMUIAOOS t 
CHAP.t.5 DE fflUIAS D( MAl>EIRAS, OFICIAIS MARCTN[Ml.05 e fRAIAU(AOORES NAS llil!OÚSTRIAS OE 
MóllilS DE MAOf"IAA.!, ltJNCO E VIME, VAS50URA5, COUINA005 E ESTOFADOS, ESCOVAS E ~NCÉIS 
~ AFINS Of FRANOSCO BElTRÃ(),..pR, SINTAAMAOfMólt[I$) - 111<:!u~ve da <.adéia produtfYa. t1m 
mtmldplos de (FRANCISCO 8!llflÃJ), MARMEWRO, RENASCENÇA, íLOR DA SERRA 00 SUL, 

8AllRACÃO, SANTO ANTONIO 00 SllOOESTE, PÉROLA 00 oeste, PkANO-UtA, SAI.GADO Hl.KO, 
PLANAtTO. CAPi\NEMA, "MrlRI, RWEZA, SANfA IZAlfü DO OESTE, DOIS VlllNHOS., 80A 
fSi"fRANÇA. 00 lGUAÇtl, NOVA ESPUtANÇA DO Sl.lOOESTF.. ENtAS MAAOUES, SALTO DO LONTRA, 
NOVA l>AATA D(} 16UAÇU, VER[, !TA.PEJARA 00 OESTE, SÃO lORGE DO OEST[, OIOUIRO PO IGUAÇU, 
PINHA! OE SÃO 91:NTO, &ru \ltSTA DA U.11:0IA, SOM JESUS DO an E MAHFl'llNÓPOUS), ave ceverjc 
~ft.k~, o <te=mod~ COffrRll!li.HÇÃO SiNOICAl dos seus enp,~ad():I, no m.:, <!~ m.ilrço de 2018 

[)f, acordo mm o eet, S82 da (lt ~ DEVEI! 00 tMPRMGADOH DE5CONtAf{norn€1 de "1arço de 20l1'1 a 
CONHl~IÇÀO S'Nl)K!ii.. M 11.lSê se 1}30 {~m tr;nt.i M0<] da rtm<,1,eri!Ç,lo b,~ta de 'ITT,, O 
t,ulledim~n,o Cf~ a~torMçk de cobrlnp, oescemo ll<;>} >Jlk"io1, ,~a1w Jll sinillêato profüsional do 
cont,!buiç.Jo <in<tica1. e1;:. ~m rnn!.ôn,'lnóa ,om 3 Ci. r e a lei 1H67n(l17 

A, Gu,as de llern1'1i<"ntn!>, es Centrib~;,;_;,; Si<>dic31 -· GRCS ,e,Jo er,~,rinhadu N'~ Js ernp1esa~. e 
caso o em11regado, rt!o receber err. t~mpõ Mbi;, dev...r,; >Olicitir "ª scee de&1e Sin<tic1to. No pr~io d~ 
lS di~, 1116> o ,ecoll'·imtnto. a, tóp..ai ~.,;; 1t-11as <teoer~o ;.e, ,e,m<>1ida, para este s,,.dicato, 

~COmp<1t1had.is <fa re'açlo nominal ®I <lmttteg~dos, N nual (Mste. além J<.> nome comp:eto, o numi?,,:, 
dt lrl!.crtçâo "º l'r,1er~m• df. int~gr.i(lc'.!SCC!al - PIO, lur,ç,i;;, ~~~•,!da. remuM1a,;do peri:ehid,; no mês(!(, 

dl!SCOntc1e;oalOfr..,;0<bido.confo•m~r1ispô~oArt1Js!, 553, pJ1agrnfo19<taCtT.P1<'1:edP.r,teNorrn,1liV<l 

41 cio Trlb~nal Soped01 de rrab;ilho - TST E' fOkll~ 7écn:,~ n1101/2009 00 M.ni,tl!rio (lo l'ah..ll'IO e 
Errpregn-WTf..rubl~a~anoDotJ!lia l5/l2/2()Q', 

EDlT/,LO.c CONVOCAÇÃO 
ELEICÕES SINDICAJS 

sera realb.a!la Eleição Sindkal. uc dia 30 de Abril de 2018, das 08:00 às !7:00horas, na 
seíe dil~!a i.>ll.titlw.\c, sim a Rua Tibagi, n~ 80, Centro, para oomposição da Dirétoria, 
Conselho Fixai e Delegado Rc.Pfe$entnnte junto 11 FAEl' e ~spectiws sententes dese 
Síndicaro, relativa no mt.ndatodo período de 21 deJunhode2018:à20deJunb.o de 2021, 
devendo o requerimento de registro de clwpa ser llpreSefJtado à ~ria do Sindicato no 
horário de 08:00 às 18:00 toras, nc p«ioJo de 15 (qWnze) dias psrao registro dechapns. 
que OC()IW"â a partir do primeiro dia úfü posterior à publicaçlo do pré'lente aviso, O.Editru 
de.convo..:ttçdo da cleiçfu enconnn-se afümdo nn ~ desta entidade e em outros !occl.s 
públi«is. 

' 
/ ~-Pr,28,~M,tçode2018. 

t;·"[7fu;fçl-/ 
ADEMAR VALmR LANGE 

Presidente do Sinditato Rural de PranchíM 

Prefeitura Municipal· de Vitorino 
DECRETO nº 3991/2018 

Ementa: Abre credito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta 
mil reais) no orçamento do municipio e da outras providências. 

Juarez Vctn, Prefeito Municipal de Vitohno, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e co_m ba~e. na Lei 1618/2017 de 12/12/2017:' 

Art. 1º -Abre Credito Adicional Suplementar no orçamento geral do município, no 
valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para atender as seguintes Dotações Or çarnentanas 

0500- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE • 

~Z~t1 :O~~f?.o~~~ ~1~~êR tf :gi~t lfttv~Çg~~1~~Ais°6E SAÚDE 
3.1.90.04 - 87 -1303- Contratação por tempo determinado R$'Sü.000,00 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constan 

tes de anexos previstos na LOO · Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA - Plane Plu 
rianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no 
SIM-AM 2018 (Sistema de lnforma_ç_ões Municipais-Acomparha~nto Mensal) do Tr;. 
bunal de Contas de Estado, especificamente com referênc1p .ao M:idu!o Planejamento. 
Pro~:~;t E:cª:!s~ob~1~!c~~~~ã~~a;~n~oªr~~ºat~\~~o;~~cr:1~a:ados como Recur~os j 

Provavel Excesso de Arrecadacao . 1 
4.17. 18.01.21.03 Fonte 1330 R$ 50.008,00 
Art. 4° · Revogadas as disposições em connáno, este decreto p-oaz efeitos a partir 

~n~n~~~8 1 
Vitorino, 26 de março de 2018. . .. 

Jua11ezVotn 
Prefeito Mun1c1paJ I 

PORTARIA Nº 7512018_ . \ 
Prefeito de Vrtcrmo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuções j 

_ AVISO DE RES~LTADO E AOJUDJCAÇAO 

OB~~C~6~2i~T~~~t!iAgr f~~~:2/itti~c~~Ã ~~t~~if ~1t1t~i ti~ii~~ 
~~OtA~!o~kS E:~l~~oti~~il~g,Nft~f61Têl~~N3friir6Eo~~~E~~~I~~'. 
BLICOS NO MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE-PR.. Para atender o art. 38-Vll 
da lei 8.666193, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em 
epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas 

Lindones M. Machado, 
conlorrne oficio 198/2018, 
29 de março de 2018. 

CONCURSO PUBUCO EDITAL N° 001/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VlTORINO, Estado do Paraná no uso de suas atribui. 

çôes legais e ,regimentais, e considerando o resultado do Concurso Público 001/2015 TORNA PUBLICO 
1 - A convocação dos eprovedos no Concurso Público 00112015 Já homologadc 

fi1s;,~~~E!~.:1~;!0EDUCAÇAO INFAN:~-umeotoRG i CQSs,;~~ 11 
I mi lfff l'r"Mit'"" """' • " ---:j/ t-no-1 •:1a~·J·~!'iiª ' 1:, : ---w.- 1 

2 - CONVOCA os candidatos _clas~ificados.e relacionados acima, a comparecerem 
no dra 02/04/2018as07h30mm, a Polimed= süo a Rua Itabira, 137· -1º andar- Pato 
Branco/PR. E no dia 03/04/2018 às 08hOOmin horas, junto a Prefeitura Municipal de I 
Vitorino no Recursos Humanos situada na Rua Barão de Capanema n' 134, para 
a entrega de documentos, munidos dos seguintes docurr,entos (original e fotocópia), 

ª18;) ~~~~~fr! ~~ª1:~~~:~ ~~~:t~~l~:~is5Soas Fisicas (CPF regularizado), Car-) 
teira de·T".·.b "" - CTPS, Titulo de Eleitor, c_ º. mprovante d.e Residência _(atualizado I ultimo mês} 

b) . Certificado de Conclusão do Curso exipidc reconhecido pelo MEC Juntamente 

co~{~t!~~~~ ~~~;~~~i:n~~d;;casamento e de filhos menores (se houver); j e: · Documentaçãc de quitação militar. quando ex1g1do; . 
d) - Carteira Nacional de Habilitação, quando exigido; 1 
e) - Resultado do exame admissional, Carteira de Vacinação e 
f)- Duaslotograf1as3x4, idênticas e recentes. 
Vitorino, em 27 de narço de 2018 

: ~lffQt'URA&C1:1.LJD.\.Mt. v•,~v~::::.:..__1 

Ficando adjudicada a pres,ente licitação, nos termos anteriores .rencronaoos 
São Jorge D'Oeste-Paraná 21 de março de 2018 

Diogo de oliveira 
Pregoeiro 

Portarianº1461/2018 
- TERMO DE HOMOLOGAÇ~O 

CO~~~T:T~~ON°D~3~·~oPwE-sr~i~ll~~~~A- ciifig~J~l~~Ã~E~~6~~S~~6~l~ 
TAIS COMO: PED~:EIRO. CARPINTEIRO, SERVENTE DE PEDREIRO. ENCANA 
DOR E, Pl~TOR PAR_A CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 
NO MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE·PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 
38, VII da Lei 8.666, de 2·1 de junho de 1993, toma-se pública a homologação do pro 
cedimento lícüetóno em epígrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados 

JuarezVotri 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 3992/2018 
Juarez Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e com base na Legislação Municipal 
Art. 1º - Fica exone-ada, a pedido, Juliana Kunen, portadora oo RG Nº 14379630-2 

SSP/PR e do CPF Nº 052.592.719-04. do cargo de Professor de Educação Básica 
Municipal- PEBM 1- Educação Infantil em 26 de ~arço de 2018 

Art. 2° - Revogadas as câsposçôes em contrano este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná em 27 de março de 2018. 

l~RSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOEST~ 
CNPJ 00.333.678/0001-96. Fone/Fax (DXX46) 3524-5335 
Rod. Contorno Vitória Traieno, nº 501, Bairro Agua Branca 

CEP 85.604-278, Francisco Beltrão/PR. 
RESOLUÇÃO Nº 02212018 
DATA: 28 de março de 2018 

Cria comissão especial para alterar o valor da censura médica da tabela de referên 
cia para pagamento nas especialidades de REUMATOLOGIA e da outras providencias. 

Objetivando a viabilização de profissional médico para atender os setores da ARSS, 
e a feitura de procedimentos por meio da abertura de credenciamento público de pes 
soa jurídica da área da saúde para prestação de serviços no àmbitp da ARSS 

SOgm~~ Cllt1~~~c't~ ~13~tó6RluS6~~~~~.E~Al6~~c6i1i8tl~tiilut 
ÇÔ~~sLt:11s EM CONFORMIDADE COM o ESTATUTO I 

Art.1° Cria e nomeia comissão temporária especial para o fim de elaborar tabela 
referencia/de valores para o pagamento de consulta na especialidade de reumatologia, 
sendo investidos na qualidade de membros titulares 

S,~~º~~'~'0Municipal de Veread~~!; f 

TE~~if 0s1ºJt~52~o~~Ao ! 
PROCESSO N°. 011/2018 

OBJETO: Aquisição de 04 unidades de suporte para teclado e GS unidades de apoio 
para pés. Para Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão 

Em cumprimento ao disposto no art. 24, alínea li, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 
1993, torna-se público o resutaoo da dispensa de licitação em epigrafe, apresentando 
o vencedor a empresa: J.G Moveis e Máquinas L TOA 
i llll$rl I Eij;,clfi.ãao 1 ~ll1Jlo!'.~llit$1i,i I VlllOl"Jot.!! 1 

f-.--r-~~-}W"'~=- 1 " ; 10!'" 1 füo,--j 

l
i 2 !_' ''"°'º::: ... pés : ~. ! sz.ee i "'·" i 
(--r~-,----,-õ'fAi:--~--+·~-,.-;·----· ·m;--oo--j 

Valor total dos gastos com Dispensa nº .. O 0412018, Processo n'. 011i2G18 é de R$ 742,00 (Setecentos e quarenta e doís reais) 

I 
Homologoapresentelici!aç8o 
Francisco Behrào, 28 de março de 2G18 

iMJI MARA DA SILVEIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO LICITANTE 

ELENIR DE SOUZA MACIEL i PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

§ 1 º A Presidencia da Comissão será exercida pelo servidor titular primeiro rela cionado; 
§ 2" Na ausência e impedimento do titular da Presioênoa, a mesma sera exercida i 

pelo segundo membro relacionado; 1 
Art.2º O prazo para conclusão dos trabalhos é de 10 (dez) dias con!ados a partir da publicação da presente 
Art. 3º Esta resolução entra e1:1 vigor na data de s~a. publicação. oroduzindo efeitos . 

a partir.de então, revcçadee as d1sposi~ões em contra_no. 
Gabinete do Presidente da ARSS-Associação Regional de Saúde de Sudoeste, 
Francisco Beltrão, 28 de março de 2018. 

Orasil Cezar Bueno da Silva 
Presidente da ARSS 

Prefeitura Municipal de Planalto 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL" Nº 03612018 
O MUNICIP!O DE PLANALTO. faz saber aos interessados que com base na Lei 

Federal de nº 10.520 de 17 de Julho de 2G02; Decreto Municipal de n' 2727/2007 de 
26/0612007 e suas alterações, subsidiariamente á Lei Federal nº 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, em 
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modali 
dade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 036/2018, conforme descrito abaixo 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e erpresséc Vocal, destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, desenvclvido pela S& 
cretena de Cultura/Educação, deste Município de Planalto. 

VALOR TORAL: R$ 17.455,20 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). 
DATA DA ABERTURA: 11 de abril de 2018 - às 09:00 horas. 

I Maiores informações junto ao üepartpmento de Licitações em horário de espeõen te. 

1 

!n,r\ 



I ESTADO DE SANTA CATARINA 
, MUNICÍPIO DE PRINCESA 
I Processo Licitatório 08/2018.FMS I 

I 
Pregão Presencial 0712018.FMS 

o Município de PRINCESA/Se, por intermédio do FUNDOj 

I 
MUNICIAPAL DE SAÚDE, torna público que realizará licitação,. nar 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por ITEM CUJO obietol 
é "REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de EXAMES! 

I LABORATORIAIS a serem distribuídos gratuitamente à popula.çãoj,· 
[ Píln~.sense.". A realização d~ sessão pública ocorrera na sede da Prefeitura. 
I Munic1pa!, situada na Rua Rio Grande do Sul, 545, Centro- Princesa/SC, 1 
I no dia 13 de abril de 2018, às 08h30min. Cópia do edital e maioresj 
I informações podem ser obtidas/solicitadas no endereço citado, pelo telefone 

1. (49) 3641.0059, pelo e-mail compras@princesa.sc gocbrou no endereço! 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL 
, eletrónico www.princesa.sc.gocbr 1 1 ESTADO DO PARANA 
I Princesa/Se, 27 de março de 2018. 1 LICITAÇÃO· PREGÃO PRESENCIAL Nº 3412018 L Andreia Epping de Lima - Gestora do FMS. ________J I LICITAÇÃO EXCLUSIVA .PARA ME, EPP e MEi . 

===~~ ------------, 1 Regido pela Lei n' 10.520102 e subsid1anamente pela Lei n" 8.666193 I 
ESTADO DE SANTA CATARINA OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços e 

' MUNICIPIO DE PRINCESA / j fornecimento de peças para manutenção de ónibus e c.aminhóes. 
Proce~so Licitatório 22/2018·PM , j RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de preços e 
Pregao Presenc1al,13/2018·PM , , . . • 1 os documentos de habilitação e a abertura da sessão pública da pregao, dar- 

] O Município de PRINCESA/Se torna publico que realizara licitação, na' 1 se-á as 08:30 horas, do dia 16/04/2018 na Prefeitura Municipal, à Av. lpiranga, 
[ modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por ITEM, CUJO j f 72 na cidade de Bom Jesus do Sul: 
•objelo é "REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aqusição dei , INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 08:45 horas do 
j SÊMEN, MATERIAIS e NITROGÊNIO para distribuição graruita aos, 1 dia 16/0412018. 
j produtores da bovinocultura de leite ou corte do Município de Pnncesa/SC"A I j EDITAL: o edital deverá ser retirado diretamente no site do Mun1cipio. 

1

1 

realização da sessão pública. =. rrerá na sede da Pre. feitura ~urnapal, s1t~ada 1 . Informações at.ravés do e-mail: l1c1taco. es@bomJesusdosul.pr.gov.br ou pelo 
na Rua Rio Grande do Sul, 545. Centro- Pnncesa/SC no dia 12 de abnl de· 1 fone: 46 3548·2000. 

.12018, às 08h30min, Cópia do edital e maiores informações podem serj I Bom Jesus do Sul, 27 de março de 2018 . 

. obtidas/solicitadas noendereçc citado, P€1o telefone (49) 3641.0059, pelo e· I i ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA. Pref~ Municipai j rnai! compras@p;incesa.sc.gov.br ou no endereço eletrón1co1 __ -~~ 

I 
v/l.11.%'.princesa.sc.gov.br. ! 

Princesa/Se, 27 de março de 2018. j 
l___ __ _!_dilson Miguel Volkweis - Prefeito Municipal. J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 05,2018 

------------i 
PREFEITU RA DE SANTO ANTONI~ DO SUDOESTE j 

AVISO DE LICITAÇAO , 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 014/2018 1 

PROCESSO N' 198/2018 j 
I LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA 
I' A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, J 

1

. avisa aos interessados que fará realizar no dia 20/04/20_18, as 14:00 horas, 1 

a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por 

I 
item, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO I 

, EQUIPADO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, CONVÊNIO 235/j 
12017 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA· ÁGUAS PARANÁ. , 

I 
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e hab1l1tação, ! 

juntamente com o credenciamento: 20/04/2018, as 14:00 horas. 1 

j Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de : 

1

: Ucitaço, - es, na sede d. a Administração Municip.al, na Avenida Brasil, 1431, 1° .1 

andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná. I 

I Edital na integra, inclusive com anex~s, à disposiçào no Departamento de 
LicitaÇ-0€~, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr .. gov.br licitações. ! 

I Demais informações telefone (46) 3563-8000 e amda por e-mail I 
l l1c1tacao@pmsas.pr.gov.br. 
, Santo Antonio do Sudoeste, 27 de março de 2018. 1 

j ZELIRIO PERON FERRARI • Prefeito Municipal I 
1 ~~~ HELLEN MARINA PRUNZEL • Pregoeira ~~~J 

, - ESTADO DO PARANÁ ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

EXTRATO CONTRATUAL 
Contrato N' .. : 64/2018 
Contratante ... PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

iContratada.. APMI ASSOC. PROTECAO MATER. E INFANCIA 

1

1Valor : 2.050,00 (dois mil e cinqüenta reais) 
Vigência Início: 28/03/2018 Término: 28/09/2019 

j Licitação lnexig'.billdade de Licitação N'.: 512018 _ 

1
, Recursos : Deteção: 8.893.3.3.90.30.00.00.00.00 (410) Objeto : 
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE COM O FITO DE EXECUTAR 
[PROJETO DE PÁSCOA SOLIDÁRIA A SER DESENVOLVID_O COM 

!

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O A 16 ANOS DO MUNICIPIO DE 
SALGADO FILHO/PR 
L Salgado Filho, 28 de Março de 2018 ~~~~~~ 

- 

I ESTADO DO PARANA ,1 
Prazo de execução 240 (duzentos e quarenta) dias. 1 1 PR.EFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL . , 
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,' : MUNICIPIO JE FLOR DA SERRA DO SUL- ESTADO DO PARANA,j 

adendos e anexos, poderá ser examinada no endereçc acima indicado, no 1 1 toma público que requereu aolAP, a autorização ambiental, para a implantação 
horáno comercial, ou so/1c1tada através do e-maí liatac.ao@pranch1ta.pr.gov.br. j I de galerias pluviais-drenagem urbana, na Rua Pro;etada B; Prolongamento I 
lnformaçóes aoconals, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão serl ida Rua A; Quadras Q2, Q3, Q4 E Q5 do Conjunto Cohapar 1.1. j 
encaminhados à Comissão de L1c1tação no endereço ou e-mail acrma .1. Ruas 01-A, 25ª2 e Lote 01-Ai da Quadra 20. Nãofrn determ1nadoestudo[ 
mencionados- Telefone (46)3540-1122. l de impacto a_m_bi_en_ta_L~~~~~~ 

Pranchita/Pr, 28 de março de 2018. j 
Antonio Joel Padilha 

Contrato N'.. 62/2018 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO]· 

I Contratada MARCELO JOSUE ROEHRS - ME . . . 
i Valor : 1.780,53 (um mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e I 
I três centavos) 1 

I Vigência : Inicio: 26/03/2018 Término 26/06/20'18 
: Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços N": 5/2018 I 
! Recursos., .. : Dotação 2.022.3.3.90.30.00.00.00.00 (219) 1 

I Objeto.'. _.: Contratação empresa para fornecimento de unifom1es para 
1. 

.1. os profissionais .da área de saúde que atuam como serviços gerais na.' 
Secretaria Municipal de Saúde deste município. 
L Salgado Filho, 26 de Março de 2018 

I ESTADO DO PARANÃ J 
I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
EXTRATO CONTRATUAL 

Contrato N' .. : 63/2018 
I Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 
Contratada ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS j 

j EXCEPCIONAIS DE SA .. 1 

I Valor 104.959,80 (cento e quatro mil novecentos e cinquenta e, 
I nove reais e oitenta centavos) 1 

Vigência.. : Inicio: 27/03/2018 Término 31/12/2018 1 

I Licitação : lnexigibiHdade de Licitação N" .. 712018 
f Recursos : Dotação: 2.027.3.3.50.43.00.00.00.00 (455) . , 
, Objeto : Firmar termo de parcena por interesse público com entidade I 
I e sociedade civil que ofereça atendimento educacional especializado aos i 
I alunos com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada à,! 
, outra deficiência) e/ou transtorno global do desenvolvimento (associado à I 
I deficiência intelectual), que necessitam de apoio. 1 

j Salgado Filho, 27 de Março de 2018 ___J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL j 
ESTADO DO PARANÁ I 

_LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N' 35/20181, 

LICITAÇAO EXCLUSIVA PARA ME EPP e MEi 
Regido pela Lei n' 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n' 8,666/93 1 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática I 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Contendo a proposta de preços e, 

1

, os documentos de habilit~çãoe a abertura da sessão pública do pregão, dar-1 
se-à as 13:30 horas, do dia 16/04/2018na Prefeitura Municipal, àAv. lpiranga, 

1. 
j 72, na cidade de Bom Jesus do Sul; , 
I INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 1345 horas do! 
dia 16/04/2018. 1 

I EDITAL: O edita! deverá ser retirado diretamente no site do Município.! 

1

. Informações através do e-mail: licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br ou pelo I 

fone: 46 3548-2000. 1 

I Bom Jesus do Sul, 27 de março de 2018. 
L._ ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA· Prefeito Municipal I 

MUNICÍPIO DE AMPÉRE 
COONSTRUSUL • COOPERATIVA CONSTRUTORA DO 
SUDOESTE DO PARANÁ· C.N.P.J ·14.978.508/0001·73 

1 . RESOLUÇÃ0001/2018 
I O Presidente da COONSTRUSUL no uso de suas atribuiçóes legais e 
. estatutárias e tendo em vista a necessidades de cons1ituir uma nova 
I Cooperativa de produção de energia fotovoltaica, com fins de reduzir impacto 
[ambienta' a promovera democratização energética. 
j a- Tendo .como fato o ~!to custo de energia elétrica que junto a outros fatores 
1chaga próximo a inviab1hzar algumas atividades. 
I b-Levando em consideração os grandes Impasses e impactos ambientais 

I decorrentes de .usinas de produção de energi~ tradicionais ou convencionais. , e-Além dos inúmeros benefícios econômrcos, de forma cooperativada é 
I passivei promover a formação, o desenvolvimento humano no exercício da 
f democracia e agregando valores de forma co'eíiva, 
, RESOLVE 
I Criar comissão provisória com o intuito de realizar estudos, elaboração de 
j estatuto e posterior coação de uma cooperativa de produção de energia limpa. 

A comissão será composta por: Renon Carlos Castagnara, Vagner Silva, 
lvinicius Diniz Bilibio, Francie/e Prenz KnaseJ. Esta terá prazo de 15 dias 
I para apr:sentai estudos de viabilidade, consulta de nome na Junta Comercial, 
•1. possíveis sócios furdadores e data de criação da nova cooperativa com a 
publicação do edital, 

I A Comissão coordenará todo processo de criação e implartação da nova 
cooperativa. 

I Ampére-Pr 27 de Março de 2018. 
L___~~n Carlos Castagnara- Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO sue-----, 
ESTADO DO PARANA 

LICITAÇÃO· PREGÃO PRESENCIAL N' 3312018 1 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEi j 

I Regido pela Lei ,0 10.520102 e subsidiariamente pela Lei n' 8.666/93 1 

1

. O_BJETO: ContrataçA? de empres.a para prestação de servços de pedreiro, 
carpinteiro, pintor, eletricista, ca'ceteiro e encanador. 1 

i RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Conlendo a proposla de preços e 
I os documentos de habilitação e a abertura da sessão pública do pregão, dar-] 
I se-a as 08:30 horas.do dia 13/04/2018 na Prefeitura Municipal, àAv. lpiranga, 1 

1

72, na cidade de Bom Jesus do Sul; 
, INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:45 horas do I 
j dia 13/04/2018. 1 

,' EDITAL: O edital deverá ser retirado d'retarnenle no site do Município .. 
l 1nformações através do e-rnall: licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br ou pelo I 
j fone: 46 3548-2000. 1 

I Bom Jesus do Sul, 27 de março de 2018. 
, ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA· Prefeito Municipal I ~-~~-· ·-·--~~ ~~.- .. 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO j 
"PREGÃO PRESENCIAL" N'036i2018 ' 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que comi 

base na Lei Federal de n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal j 
de n" 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alteraçóes, subsidiariamente à Lei I' 
Federal n' 8.666/93, suas alterações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 

I 2006 e demais legislações aplicáveis. em sua sede sito a Praç.a São Francisco .1 
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃOj 
PRESENCIAL sob n' 036/2018, confonme descrito abaixo: 1 

OBJETO: Contratação de empresa espedalcada visando a prestação de 
seN.iço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e exp.ressão Vocal, 
destinada a crianças, adolescentes., jovens e adultos do Projeto Escola ~e I 

I Talentos, desenvolvido pela Secreta na de Cultura/Educ.ação, deste Município f 
de Planalto. 

I VALOR TORAL: R$17.455,20 (dezessete mil, quatrocenlos e cinquenta j 

I 
e cinco reais e vinte centavos). 'I 

DATA DA ABERTURA: 11 de abril de 2018-às 09:00 horas. . , 
.1 Maiores informações ;unto ao Departamento de Licitaç.ões em horário de I 
expediente. j 

L____________ INÁCIO JOSÉ WERLE • Prefeito Municipal , 



l:.DITAL DE NOTl~'!CAÇÁO 
RU"f'.Rl,;NTt: A ÇO~JRlfttJ.J.Ç.10 SJNDICA,L t11l8ANAf21JlS. 

GA JOR',;AL DE llELTRÃO ()uinta-feira, 29,3.2018 N'- 6.419 

Prefeitura Municipal de Marmeleiro 
o S/M)ICHO l)OS TR.4.liAl,HAJ)()kF.S ~AS INDIJ.ll'TRIAS Dt: AUMENTAÇ..lo nr 

FRA~CISCO BtLTR,\o f; REGIÃO, por ~m, PtuMlçRt.a, i11ffl1-aSIÍn11do,co~rormeo1füpo.\lo 
110 iirt~11 66-5 d11 fLT. fu sabi,r a todos Q!i EMl'RF.CA[)(JRF,,~ l1t~r111tts da f'41~ori:i 
r,:unômin du Grupo d~ hu.1•~1rh1~ dt Alim.:nta~)o, <l• ohrigMtoritdlldt do d~cnoto e repam~ 
®-_(~()!1.{_l_ibui..:cik1 .. ~inJfi,"J.l.J;;,w,dâ,i/}i}/JI llQ~ de •wnfocoa. e que prucreve !>S 

arti1;:,_;s 579. 582 t $SJ dll C!.T, d.o tmlo,; n~ Rus emprc11:11do\ qUt ioltgram a CA.Tf.C{}!UA 
l-'ROFl5SIONAL do I" Gru{ll, dt lrtb1Jb~dor1:"s 1111s l11d.imrl,is de 11.limuraçi!.o. li que !f. 
Rfc~ antw du Al"l. 5:1 d.g CLT e qut rstãtl ORGr\l•ill,HtOS u~ h>l.St: 1trMtori11! deste 
Sindiearo lei!•hnentc tllH>lituído. 11r11 aoltliun1~ ta rnoll1111n iniprctnhcl •• ente lllé 
.lfl.lfJ4/2fll'f, rm ,i,11\nçía~ d• C\IXA H'ONÔMICA l'f.DERAL RANCO DO BRASii. oc 
,~OS fSTAllrttTIMF:Yffi'i" BANC..ÜUOS !\,\CJO:'llAIS INTF.C.R.4.NHS 00 SIS"ílõ:!\-IA 
DE ARRfCAl)A('ÁO, indu,ivt 1.0"fER!fAS çm!c11ti~das que prtwidtndará 1J ílllclo quera 
parte de a.:-urifo com (ti, •riigos 538 e 58~ da CLT, 1111},1 ~« qyt lll»)W•d• !!t M•ffilblçl.il 
rtali.:ldJ! no ri~ l# d., março dt i?(ll8 J} J4hJjl coníor111t fdiJal de COOl'O<":!Çil<l p•b!ieado nn 
Jurn~l dt l!titr-iio aa, dQf.u 0" O!i t 09 dt lllllffO!J018, tdiÇõp ti . .ttU. 6.404 t 6.465. 
uspee1j~aQ1t<1lt, fu-11 •1t1 ,rahaUi..Jor<t,. admitidos mn:Jonntult n mê5 dr musn/W\~ 
d<'wr.i 1uob;-fflrva,1,, o:migo 601,..f,{l;! da (:l.T 

Fir$m dt~ ji, d!!!Jrlkfl™ lod(lll ,u ""1Prnt!dnm <1~ de: otrF.Rr. 
RARRA("AO, B[LA VISTA IJA ('AR.OBA. C\PA~f:MA, F.N[,\S MARQIJ[.S. 
Bl.4.NCISCO IU:LlllÃO, FLOR DA SF.RkA D(J Sl!J.., '1ARMF1.[IRO, 
MANFRINÚf>OUS. NOVA ESP[RAN('A 00 SLDOEsn:, NOVA PRA.1', DO IGllA(I), 
f'RANCHIT A, f'fROl,A 00 OESTE, PLANAtTO. Rf.:At.J,:zA, Rl'NASCF:NÇA, SANH 

1 ~~::~:~'.s1~~ ~.~~:t.s:.~\1~1° B~~~~g· ::~:~)~)Ii,~:~~~~~ªT~n~:111n~,~I~"?~ 
tl'l-olliimNJlod&(,>otriti1içA0Si1dieal.fora1fopr~:t<1(J0/04ii017),~.l!!.!!lt!!..!: 
Nhr11nç11 n~11tiVH deut' trlh1.1to ltl:TtJ','id;i _dt juros corrgilo monttiiria e lwn,m\tios 
athM$litím. rn11forme at11hd,.,e~ o Arr. 6'11Je 601idfl (L Te a legisl11çào<111 vigor 

A~ i,:~i~ eslllt1 wn,Jo e11treg11111, bem come a cópia do rt~edivo f,dit-"41 aes K'k:rit/Jrt11s tlf 
ro11t,1biti,fadt, 1n~r1Mmt"nto~ de Pesseat, Hernr-.o~ H111t11mo1 e ('.001dores, !uom e-omo 

5er.! dí)ponibiliutlo l'm ~;,~ da Enfid11dr(wl'l,.,Jind1tlimu110-..comJ1r).. Oi E1nprt1tdoru qut 
J'Of"'cRUlr~ ni" receberem u guias 111~ o dia l0/04/Wl"I, des.·rrio 1-0!ídtllr a ~ll' Sindicato 
proti~,Wn:iil, on nutiflcaa!e, em sua sete, ,ilu.ado t.-i H!ANCIS('O DHiRÜ)-PR.. Itfo à A\.' 
ANTHr'ilt.) SfL\"10 IH.RIJ.ll.RJ. N" n n, BAIRRO HIO)IM ITÁJ IA, CEP, 85603-000, m,1 
;1i11dA relll ('"kfrlilt(46)J!il.l-J?44 de Sf1Ullda • SOtll-fm·ll ª"' O!Mll)à, 18ti. Frart<:bco 
füUrlô- (PR), 26 de m.1n,,u dr 2018. LF:ONF.Tf: DO.<; SANTOS V[!loTLRA. 
P~idenf:il 

SINDICATO OOS TAAIAUIAOORES NAS INDÜST111AS DE SERRARIA, CAJl.l'INTAIUAS, MARCENARIAS, 
TA.NOAJUAS, COMPENSADOS E LAMINADOS, AGLOMERADOS E OIAPAS Df FIBRAS OE MA.DEIAAS, 
OFIOALS MAAO:N8ROS t TRASAlHAnoRH NAS INDÚSTRIAS DE MÓVEIS DE MA0€11lAS, JUl«:O E 
VIME, VASSOURAS. CORTINADOS E ESTCJl'AOOS, fSCOVAS E PINdlS E AFINS D( FRANCISCO eeresc, 
PI., SINTRAMAOt:MÓVflS. 

(*'! >l!'dt>n~ Aw~id~ rceto Altere, 333. (l:ritru ,,~ ôl.latle de •rnrid"" ~ua,H•t. CEP. 8560~·4&:I T~I 
(46) J055·€Uü - f·•Mil: ~i[llta,,:r~êrT>fl\!ei~@_b()l.rnnJ,br 

COMU!'UtAOO REfER[NT{ À COl'HAJlBIJIÇÁO SINDICAL EXfRticlO :W18 

Cvnfo·medispôeosarJitc>S-4S, 578.579, SBO. >8Ze505 da(LT-Con,oiid3çlic da, Leis do Tr.ool~:i~ 
CO'lliótr~m!c a ~.,s~mcit:a gero rea!rni.fa""" 24/03/20<8. onde~~ dõs.t.u,slb ~deltbe,..,~o ~.itoró,ou 
m-~1~, el<ptess.a e OJl!.'tiv~nwnt<.' o dt,,;conto oa Cxmibuiç~e> s,ndic~I. <le todos os 1r~balr1adorf\ 

·epreient.3&,~, a1soôado, º" não 10 s:t,(:fitillo, cJôls categoria~ e empresa, nas ln~:.istriõ1 tle [SERRARIA, 
CARPIN"tARW, MAl!CtHAllrAS, TMWIJl:IAS, toMnNSADOS E LAMINAOOS, AGLOMERADOS E 
CltA.P45 DE S!al4S ce MADEIFIA.s, OFICIAIS MAAO:NElflOS I TRASA.otADOllS NAS INDÚSTRIAS D( 
MÓVllS OE MAOfll!AS, !l.lNCO E VIME, VASSOUl.AS, COllTJNAOOS E ESTOfA.005, ESCOVAS E ~NdtS 
f AFINS Of fll.ANCJSCO BflTRÃ~lt, Str(!'llAMADEMÓVEIS) - lndusl"' d~ tfdeia produtin, cios 
n·11.onldi,i<n de (FRANCISCO MlTRÃO, MARMELEIRO, RENASCatÇA, Fl.Olt CIA SERltA. 00 Wt., 
84RRACÃQ, SANTO ANTONIO DO SUOOESTE, PÉROl.A 00 OESn,. PRAHOllTA, WGAOO fllHO. 
PlANAlTO, CAl'ANEMA, A.MPtJ.r, REAUlA, SANTA IZAM"l. 00 OtSTt, DOIS VlllNHOS, llOA 
EU'ERAlllÇA. 00 IGUAÇU, NO\/A fSll(ltANÇA DO seccen. ENUS MARQUES, SAtrO 00 LONTllA, 
NOVA PRATA DO !liUA(tJ, \IElll, ITAPEIARA 00 OESTE., SÃO IORGE DO OfSTt, OíUlWIO 00 IGUAÇU, 
PIHllAt DE SÃO BfNTO, BELA VISTA OA CAROllA, llOM 11:SUS 00 SUL f MANAlll1ÓPOUS), Q~ deoer~ 
efei~a, o de<;Oloto da CONTRllJUIÇÃOSIHDICAl do; ,eu~ e•"lll<lgadcrs, no rrnli d" !ll<lrco oe 1018 

O".trordo tnm o drt S82 diiClTé !)fVER DO EMPAA<GADOR DUCONiAR M rn€1 de n,arço de 2018 a 
".:ONTR.ii3lJll;:À0 ~NO,O.;. n;, tJ..ow ele 1/30 {<;rn 1,·,n1~ Rvo;J aa remlineri!Ç,l, bruta do m~ O 

p,s,rf!<11mento ce autom~ç,\c ee wbrir,;o, dt~<"O'lt,, no, :<al.i.rini t '<'Pª"~ ao sjrll!ic~o p,ofo,.tvnol da 
con;iihuiçâ-0 ,,ndiral. esta ~m rnn~onlrlr.i3 (Om 3 ÇL'f e a l~; :J.4(,7/,(117 

A, G1.<,i1s d~ fll"ro!n1~nto da Ccnlrlb·.;:ç~r. Si<l<lical -· GllCS ,e,lo ene.n-i.~had3i par,;, <>~ ernpreaas, ~ 

CiiSO o <"<l'P1egado, n&> rerebet e"' tempo h,it,;:, ,;ll)Vtff~ 1olicit3r na Sede cesta Sl"dicaro. No prazo ee 

lS di~s aoo, o reco!hi!':le1'to, 31 tópl.!1 ees cu~~ dt>•~r.ic ~t ri,metidas para ..ste S.nci<catc., 

a,<1,npi,nhadas ,i,1 r,:,!açàn no,"l!mal ~ em~ej,.>do,, da ,u,el ,·or,~, ••• além du nome,orr,p:e10, o número 

de lfl~Ç11çâo nc Progr,1ma de intr.gr,1ç~ltma1- PIS, fut1;;'10 e"'rcida, remun.,,w,-l,1 pert.ebód~ r,o 'flês !)O 
desrnntll ~ vaiór ''-'<~hit:o. ronfo,mP. Gi>pcj< o Al11gO 5113, pJragrMo 2f da CLT. P,.,..,,(lentr Wx~>Jtiv-o 
4i ri:, T•it,;r,a,i Superio, do r,atiiliho-TST f Ncl~H,nla ~9 20Z/2009 tlc Miriiité<rio do T•ab.1/t\Oe 
En<pre11ei-WTE. pub!ic;dô no DOU ctla IS/lliWO'.i 

,~01c.uooos TAAllA',~OOll!iSMS lliml8Ti{:Ali !lllí:OWllWÇ.l.OCMt.,~ OLNllA. OOC.l.LE GESSO, DE~~ 
~OiW.U:OHF'RODll"IO$NClló0f0.Dlõ~TEfAf0$0Ct!l,11'NTONWAllO.~~~AAACOli!Tl!UÇÃO.~S 
fC.IWiffOS,IHST~ôuatnocAs, GÁS, ~IDAAUut.i.s.e $ANJ",l.R!,1.S.O!: CONS"!IWÇ.l.o D:E ESTRA~u.,.l.'mlif'AÇ.l.oE 

Of!Rl,SDf:l'WlAl>l.H<•GE!IEl!GEIW.,Pffl"URAS.OCCOAAÇÕ(S,~Sl"llQU!8EOMl,10S.fllôtr(AOfNllllltlU&l'RIAlS 
Rf.FAArAAIO.Hô:lii:iaiHAR~COl<SUllJV-'OEFllN«:ISCOllElTAA!).Ei;Tl.O()OOf>.l.RAl!Á 

@[l!LPfÇ{lH'QÇIÇ(O·M-'if!!l"U,Ullflll!iSj'l\AQllr>llLlRW! 
,,~~t,,daE,,!J:,>;b,w,a ...• ,,~.,,....~~·t;ti&~ai,,..'"',lV,""looll<l$.1<tigoS!"!l1lEll4«AlSo:;.,:t~ 
1.~~>,ç.r<o.o,.,;i,><\.;<l,J,·,~r,:;...,,,e.,,;;•p,;~~~.~Ol<VOCAcs_....,.,«l!"SQS 
~~'')c.'IÇ(l,tl s,:,,"1""" '-"""" ·» 'te;l·~I J>i ~~I ~o,'~• 1n 1r,t;*."""" 1,i :=...., ~- Q>\,t,,:,jo C.i,,i iFt(t.,u~ 
C~u, ,,,.,,,..$ ~"'-'-"· ac.,;1,,,," ;.wr= • E~·1,,ew.,..-.,. v~ fle!OOir:,... e:·,-- . ..., mt:·,i,,o"" 
!n,a:o;to. ;~"1>-HiJ::...<i<.s ~~f-'~•,as. ',~, .• ~,-1>Mmio,00W-hérotio. ;>,,x;,,o;c1ee,.-Ml~ 
,m.,,,;o,,.;,,;,,.w;;·r...:::""'~'"'lr:"'""'~.:•c..,1.:~~&C<'.'i.~•~éJio<:..·r-.,,.,_,,..,.-J,1111 . .,,.,.,,,,;;,-., 
1,,~,,,,..,...,~;m.»'!f>IM..io:,;:,01.,;,,,.,..s,,;;;o.~-,,,1",i""\"~•IJO!'J!<"(;.;,:,,c'-l.;,U;;;:~11<~1.,.""':"°" 
t~.<>;..,,,r,, ;)«(lll(lel. li&';°;li<'' '>N4<. ,:,.;, ·:'os:;;;. ~1,111ni~~ •• """ •• j,,,,"1). do,,,i,,,-•o'J><.:i'1iA,'l'j1W. ~·iO..,,.., ;~ 1-:;.,;;;,;~~o~:..;;c•ot ~,x ,L' .-,,..._, ~. · · · · ·· - 
!',.-,'>..~.,,.~8".s!<,P-;,,w.; º'*~• r-io ·~. '11:··cM"' 
fü' "'''·"' .• ,~ • ...,,,.., 
""'°' 1,,t,111..J..-.,.,.,ro,.ocot,'"')f:,.,lo$~ •• (atbJO'Íl',::,i; ••. ~i1e·.~. S... ·~;,,,,.1-, t,;,::ào.Wlh;,lf.w;a<ll·i""I"' 
ikor,J...,,.,'"l&i.C:i;.,."Wt!l'(.~º"''""'~>g>;ilÇJ,,:i·~~'ol:-~~f!>oaSsnl:i:$.:,"'""-""-"~~•;o,.&0-MM!t>~ 
M>,,,,.i.,.,.r.."">-of*'1"'"'t>:;...s..w,.,,Nç.·•P,.1,oo!Qu,1,;o.f-..w.1on11,o,,:>iri:..i*S&J\lil,,t,l'la,-•.1•,,,10n."~ 
&:.li«JO ,,,~,. S.l:oo conto ~r-~ l:~t,,j 10•Mlo! .. >._-.ioo"1ll'>ni>ooS:.wtM\. ~ !"'lf>;j<,Jt.l•~ V..t, "'""~-~-~\f 
l'-'lf<ool,,.,.~,.:i<o»i,o.o;,="""'"""'I"' rx,,,,~rr·i,;:noeto~s~-~•,~~:,...,...-,<mae:1'>1-~ :-;;a::~;'~""''-r-ttr,,.....'il~-a,<V, :-r,n;sj)f"""lllo,a""Soóo(>o Sm:av,..i,,Rv.i~AA51r.:m.~Côú~e,1<1t-&00 

•'t;,;1ir.,,.,,.~=ili.!à;o<<t('o,.,;>.>W<Jo:M~ ~"lt\ ~ :;alrlÇ<·=(IC• "'"·.:.«lo ,~,11 •~â<,1>0u,, l:lilt.6!.i.'<'! ?i!li»!>l<,oJ,i·•'!C<'Wt.-;,ti,l.<tco8e<;t,;,,,.i,lS,.•cofltMw .• ,.,C_o,ó\TV,*•···flfl 
·n,,..::,,,,,,.,,J(l~=,çs;;ib-j>~~füo:,:~~'"")llr,le!i!f,cai,,g,.~,~=.:i:,i:;wt:C<S'f~m~1'\~ 
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EDITAL OE CONVOCAÇÃO 
E),J!IÇÕES SINDICAIS 

Será realb.!!áa E!cl.;ão Sbdical, no dia 30 de Abril de 2018, das 08:00 às J7:00horao;,na 
SOOt ibti. ~nfüli!!k:, slto a Rua fibagí, n" 80, Centro. pera Composição da Diretoria, 
Conselho focal e De.k-gndo Representruite junto a F AEP' e rcspcctfros suplentes deste 
Sindítato, ttlmivaoo mandato do período de21 de Junh.ode20T8 ã20dé: JUílhvde2021, 
devendo o requerimento de registro 00 chapa ser npresentado às~ do Sindicato co 
horátiode08:00 ás 18:00horn, no período de 15 (quinzc)dias paraortginrodecbapas, 
qoootorredapartit do primeiro dia ittil postedcr A.publicação do ptt:senle 11.viso. O Ediml 
de con\"~ da eleiçtlo enoontra·se tifüclldo na 5edc dmu entidade e em omros focuis públicos. 

,/ ~-Fr,28deM:11ç0de2018, 

?-'f-yé,t"!jl!í 
ADEMAR V,lli)JR r::.NGE 

Presidente do Sindicato Ru:ra.l de Pmnchíta 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01412018 
Fundamentado no Inciso li do Art. 24 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE 

UCITAÇÁO n" 01412018, cujo objeto é contratação de empresa para Aquisição de equi 
pamento - Homogeneizador de tubos para laboratório, nos termos da documentaçào 
acostada ao Processo Administrativo nº 047/2018 

A contratação deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela 
Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria 5.566 de 06 de outubro de 2017,comosegue 

Contratado: QUIMIOLAB COM. E !MP. DE PRODUTOS DE LABORATORIOS 
Valor Total R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais). 
Pagamento: até o 12° dia do mês subsequente à prestação dos serviços. 
Marmeleiro, 28 de março de 20)8 

Jarrrnr Darci Gomes da Rosa 
Prefeito do Mu1;icipio de Marmeleiro 

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste 
_ AVISO DE RES~L TADO E ADJUDICAÇAO 

LICITAÇAO MODAllDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2018 que tem como 
OBJETO:CONTRATAÇAO OE EMPRESA QUE POSSA DISPOtJIBIUZAR PROFIS- 

~~OCNA~loTi~s E~~!~~bti~~ilêg·Nft~f6~Tªl~~N3ir~g1~ED~~:li~~l~3~ 
BLICOS NO MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE-PR .. Para atender o art. 38-Vll 
da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em 
epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas 

_ TERMO DE HOMOLOGAÇ~O 
LICITAÇAQ N° C36/2018 - MODALIDADE - PREGAO PRESENCIAL OBJETO 

CONTRATAÇAO DE EMPRESA QUE POSSA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS 

b~~ fºM8~6~DP~.~f~-º~~~~~~1~º~1A~'J~r::1ºD6ti~r6i~2,PE~c~~As 
NO MUNICIP(O DE SAO JORGE D'OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 
38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, toma-se pública a homologação do pro 
cedimento hcitaróno em epigrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados: 

PEDRETRAZOTIJ LTD.i UT 1 73.l.JO.OO j 
JAlRNUNLSSJQl,TIR.A&CB.LTDA-ME ____l___!Z,13 SUOO,i>O 

ficam as empresas vencedoras convocadas para assinatura do contrato, no prazo 
de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D'Oeste - Paraná, 28/03/2018. 

GILMAR PAIXÃO 
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL N' 025/2018 

Homologo o resultado apresentado pela Comissào de Apoio, referente ao Pregão 
Presencial n• 025/2018, referente à Registre de preços para futura e eventual Aquisi 
ção de Material de Construção. Declarando vencedoras as empresas: ADENILSON 
LUIZ GIRüLETT! · ME com o valer de R$·112.222,21 (cento e doze m:I duzentos e 
vinte e dois reais e vinte e um centavos) para os lotes 01, 02, 04, 07. 08, 10 e 16, 
ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECJLIA L TOA com o valor de R$:59.430,00 {cin 
quenta e nove mil ouerocentcs e trinta reais) para o lote 06, C A BEGNINI E CI ALTDA 
com o valor de R$: 5.508;00 (cinco mil quinhentos e oito reais) para o lote 05, ELETRO 
VIZI MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDAcom o valor de R$: 55.720,00(cinquenta e 
cinco setecentos e vinle reais) para os lotes 11 e 15, GHINZELLJ PORTAS E JANELAS 
EIREU ME com o valor de R$: 164.999,96 (cento e sessenta e quatro mil novecentos 
e noventa e nove reas e noventa e seis centavos) para o lote 19, MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO OUCELLI EIREU EPP com o valor de R$: 183.720.00 (cento e oitenta 
e três setecentos e vinte reais) para os lotes G9, 13; 14, 17, 18 e 20. Portanto, este foi 
o menor preço, aos vinte e oito dias do més de março do ano de dois mil e dezoito. 

D!LMAR TURM!NA 
PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL Nº C27/2018 
Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão 

Presencial nº 027/2018, referente à Aquisição de cortador de grama. Declarando ven 
cedora a empresa: Adenilson Luiz Giroletti - ~le vencedora lote 01, com o valor de 
R$:2.130.00 (dois mil, cento e trinta reais): Portanto, este foi o menor preço, aos vinte 
e orto dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. 

DILMAR TURMINA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Câmara Municipal de Vereadores 
fronc;sco Üeltrdo Pcrcoó 

TERMO DE HOMOLOGAÇÁO 
DISPENSA Nº 004/2018 
PROCESSO N°. 011/2018 

OBJETO: Aquisição de 04 unidades de suporte para teclado e 05 unidades de apoio 
para pés. Para Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão. 

Em cumprimento ao disposto no art. 24, alínea JI, da Lei 8.656, de 21 de Junho de 
1993, toma-se público o resultado da dspensa de licitação em epígrafe, apresentando 
o vencedor a empresa: J.G Moveis e Maquinas LTDA. 
;itwni 

1 ! +- --k.,____, i l i ~-,.,..,,:,.=,w- 1 ----,.--- f tes.co 

I '! - ,,.,,::,_.,,, --~-~ J_"" +_;J 
Valor total dos gastos com Dispensa nº. OC,4/2.Jí8, Processo nº. 011/2018 é de R$ 

742,00 (Setecentos e quarenta e dois reais) 
Homologo a presente licitação. 
Francisco Beltrão, 28 de março de 2018 

IANI MARA DA SILVEIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO LICITANTE 

ELENIR DE SOUZA MACIEL 
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

Atos Oficiais 
Prefeitura Municipal de Vitorino 

DECRETO nº 3991/'2018 
Ementa: Abre credito Adicioriat Suplementar no valor de R$ 50.0GO,OO (Cinquenta 

mil reais) no orçamento do município e da outras providências. 
Juarez Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e com base na Lei 1618/2017 de 12/12/2017 
Ali. 1°. Abre Credito Adicional Suplementar no orçamento geral do município, no 

valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para atender as seguintes Dotações Or çamentárias 
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE 
0502 - FUNDO MUN SAUOE - GERENCIA DE AOM, GERAL SAUOE 
10-301 0021-2.027 - MANTER AS AÇÓES E SERVIÇOS BÁSICOS OE SAUDE 
3.1.90.04 - 87 ·1303- Contratação por tempo determinado R$ 50.000,00 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constan 

tes de anexos precístce na LDO - Lei de Diretrizes Orçememánaa e PPA - Plano Plu 
rianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no 
SIM-AM 2018 (Sistema de Informações Municipais-Acompanhamento Mensal) do Tri 
bunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao Módulo Planeramento 

Art. 3º - Para cobertura do que trata o artigo anterior ficam indicados como Recursos 
Provável Excesso de Arrecadação, conforme abaixo especificado 

Provavel Excesso de Arrecacecao 
4.17.18.01.21.03 Fonte 1330 R$ 50.000,DO 
Ar'.,. 4º · Revogadas as disposições em contrârio, este decreto produz efeitos a partir de 23 de março de 2018. 
Vitorino, 26 de março de 2018 

1 
PORTARIA N° 75í2018 1 

Juarez Votri Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais I Resolve 

1 -Autorizar o pagamento de meia diária para o. servidor 
ocupante do cargo de. Agente de Operação de ve'cuos, comorme 011c,o 1 s,uu 10, 1 
para transporte de pacientes SUS em Cascavel PR no dia 

II - Revogada as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito municipal de Vitorino, Estado do Perene, em 27 de março de 2018 

JuarezVotri 
Prefeito Municipal 

CONCURSO PUBLICO EDITAL Nº 001/2015 
O PREFEITO MUNICJPAL DE VITORINO, Estado do Paraná no uso de suas atribui- 

ções legais e .regimentais, e considerando o resultado do Concurse Público 001/2015. TORNA PUBLICO 
1 - A convocação dos eprovedce no Concurso Pcbíico 001/2015 iá homologado 
CARGO. PEBM 1- EDUCAÇAO INFANTIL 

~Candidato . ... . . Do.--umernoRG Classifica~~ 
, 4 1 nrN&t.JfoaB.Ct~J S:íiõMl 

~""°.!'"":'t.:I' ""'""' ~,,. ~ ' L_.bo .Aline ""S,,,,reo.w_j tMiJ 16 

2- CONVOCA os candidatos classificados e relacionados acima, a comparecerem 
no dia 02/04/2018 as 07h30min, à Polímed-. sito a Rua uebira, 137' - 1º andar- Pato 
Branco1PR. E no dia 03/04/2018 às 08h00min horas, junto a Prefeitura Municipal de 
Vitorino no Recursos Humanos situada na Rua Barão de Capanema, nº 134. para 
a entrega de documentos. munidos dos seguintes documentos (original e fotocópia), 
além de outros que porventura sejam solicitados, 

a) - Carteira de ldenâdade, Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF regulari2ado), Car 
teira de Trabalho - CTPS, Título de Eleitor, Comprovante de Residéncia (atualizado último mês); 

bl . Certificado de Conclusão do Curso exigido reconhecido pelo MEC juntamente com registro no conselho de ordem. 
e) - Certidão de Nascimento ou Casamento e de filhos menores (se houver); 
e) - Documentação de quitação militar, quando exigido; 
d) - Carteira Nacional de Habilitação, quando exigido; 
e). Resultado do exame ecmissional, Carteira de Vacinação e; 
f} - Duas fotografias 3x4, idênticas e recentes. 
Vitorino. em 27 de março de 2018. 

DECRETO Nº 3992/2018 
Jearez Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná. no uso de suas 

atribuições legais e com base na Legislação Municipal 
Art. 1 e , Fica exonerada, a pedido. Juliana Kunen, portadora do RG Nº 14379630-2 

SSP/PR e do CPF Nº 052.592.719-04, do cargo de Professor de Educação Bâsica 
Municipal- PEBM l+Ecucaçào Infantil em 26 de março de 2018 

Art. 2° · Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefe.to Municipal de Vitorino, Estado do Perene, em 27 de março de 2018. 

JuarezVotri 
Prefeito Municipal 

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 00 SUDOESTE 
CNPJ 00.333.678/0001-96- Fone/Fax (OXX4Ç) 3524-5335 
Rod. Contorno Vitória Tratanc, n" 501, Bairro Agua Branca, 

CEP 85.604-278, Francisco Beltrãc/PR 
RESOLUÇÃO Nº022/2018 
DATA: 28 de março de 2018 

Cria comissão especial para alterar o valor da consulta médica da tabela de referên 
cia para pagamento nas especialidades de RrnMATOLOGIAe dâ outras prvvidências 

Objetivando a viabilização de profissional médico para atender os setores da ARSS 
e a feitura de procedimentos por meio da abertura de credenciamento público de pes 
soa Jurídica da áree da saúde para prestação de serviços no âmbir.o da ARSS 

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, PRESIDENTE EM EXERCI CIO DAARSS-AS- 
SQCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE 00 SUDOESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUl 
ÇOES LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO I RESOLVE 

Art.1° Cria e nomeia comissão temporária especial para o fim de elaborar tabela 
reterenclal de valores para o pagamenlo de consulla.na especialidada de reumalolog,a, 1 
sendo nvestcos na qualidade de membros titulares 

§ 1º A Presidência da Comissão será exercida pelo servicor titular primeiro rela cionado; 
§ 2º Na ausência e impedimento do titular da Presidência, a mesma será exercida 

pelo segundo membro relacionado; 1 
Art.2° O prazo para conclusão cos trabalhos é de 10 (dez) dias contados a partir da publicação da presente. 
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

a partir de então, revogadas as disposições em coníràrio. 
Gabinete do Presidente da ARSS-Associação Regional de Saúde do Sudoeste, 
Francisco Beltrão, 28 de março de 2018 

Orasü Cezar Bueno da Siiva 
Presidente da ARSS 

Prefeitura Municipal de Planalto 
'PREGÃ~V~ROE~~~b~Àl~i~~36/2018 1 

Fed~r~U!l~~~1\fs~5 :eL~·~:;~~h~ª~es~~;:ªg:~~~~~e~~~:~ai~ee ~:~?b2ª!t~o~ª7 ~~ / 
26/06/2007 e suas aJteraçC>es, subsidiariamente à Lei Federal n" 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demdis legislações eoücéveis, em 
sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583, feré realizar licitação na Modali 
dade PREGÃO PRESENCIAL sob n" 036/2018, conforme descrito abaixe 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço 
de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos do Proieto Escola de Talentos, desenvolvido pela Se 
cretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto. / 

VALOR TORAL R$ 17.455,20 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). ' 
DATADA ABERTURA: 11 de abril de 2018-às 09:00 horas :1 
Maiores informações junto ao Departa.mento_ d. e Licitações em horário de exceõen, Je 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 



1 
Desenvovime Humano e Organizacional 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME, 
inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, sediada à Rua Rio de Janeiro, nº 1727, sala 01, 
centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, representada neste ato por seu 
proprietário, Sr. MARCELO JOSUE ROEHRS, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
6.926. 782-3 SESP /PR e CPF n.? 023.206.539-02, nomeia e constitui seu bastante Procurador 
o o Sr. ULISSES RICARDO ROEHRS, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 8.091.506-3 

. ~ SESP/PR e CPF n.º 043.576.449-76, a quem confere amplos poderes para representar a 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME perante a comissão de licitações, no que se referir ao 
presente processo licitatório, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 
fases do certame, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

Capanema, 14 de fevereiro de 2018 

M~RQ'ÉLO JQ 
M~f:etolos;é }foehrs L'. 5:926.782-3 SES,P/PR 
Propríetãrra / 

Hio 
Marcelo Josué Roehrs - Me 

17.45:3. 14Z:/000i ~30 - l.e 90618§10-51 
sala 01, Centro, Capanen1a, l-"arana 

ct:;;fr1 = V\tvvvv.icih9.ct1rn '- {4,6-) 3030=1030 
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REGISTRO GERl\L 8.091.506·3 DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/0612014 

NOME ULISSES RICARDO ROEHRS 
FILIAÇÃO: URIO ROHDE ROEHRS 

EVON!R VIOOTIE ROEHRS 

NA1URAL!DADE: CAPANEMNPR DATA DE NASCIMENTO 1110511986 

DOC. ORIGEM COMARCA=STA CRUZ DO SUURS. VERA CRUZ 

C.CAS.AV.SEP=3343, LNRO=SB. FOLHA"77 

CPF 043.576.449-76 

CURIT18NPR 



IGUACU 
Desenvovimento Humano e O~nizacional 

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 036/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto 

A empresa Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.453.147 /0001-30, sediada 
à Rua Rio de Janeiro, 1727, sala 01, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná, através 
do seu rep .. resentante legal Marcelo Josué Roehrs, RG 6.926.782-3 SSP/PR, na qualidade de 

. - . - 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
036/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida 
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

Capanema, 9 de abril de 2018 

,:-..-.-.. 

e 'i 7.453.147/0001-30' 
MARCELO JOSUÉ ROEHRG 

- ME - 
Licitante: MARCELO {ôSUÉ ROEHRS - ME 
Repyt'égal: Marcelo Josué Roehrs 
RG 11º: 6.926.782-3 SSP /PR 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO 

85760-000 - CAPANEMA - PR 

Marcelo Josué Rochrs - Me 
17.453 ·147/000i-30 -1.e 90618510-5·1 
sala 01. Centro. Capanema, Paraná 

i(ih9 - (46) 3030-1030 



IGUACU 
Desenvovimento Humano e O~nizacional 

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 036/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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 036/2018; realizado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO. 

Capanema, 9 de abril de 2018 

Í17.453.147/0001-3Õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 

Licitante: MARCELO JOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep. ~egal: Marcelo Josué Roehrs 
RG nº': 6.946.782-3 SSP /PR 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR,_..J 

Marcelo Josué Rochrs - Mo 
CNPJ 17.453:147/0001-30 - l.o 90618510-51 
1727. sala O 1. Centro. Capanerna, Paraná 

9 ,dh9 cum · (46) 3030-1030 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

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

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

Nome Empresarial 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
411 0736413-5 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 / 002 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

21101/2013 

Data de Início 
de Atividade 

17.453.147/0001-30 
21/01/2013 

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
RU~ Rl<)D§ JAt-,IEIRQ,~17~7~ §~LA01;,.ÇENT~RC>, ÇJ\f~N§ft..1~, f>~, 85.76()-()(){)~ ~·· ·~· ... 
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; 

.. lrnpre.!õsão dern11teria! (JaflJ US<>pUb~citário. 
Capital: R$ 150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 

Último Arquivamento 
Data: 02/02/2018 

Ato: ALTER AÇÃO 

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

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 
Microempresa 

Número: 20180095293 Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

Identidade: 69267823,SESPIPR 
Estado Civil: Solteiro 

Status 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

1 

CPF: 023.206.539-02 
Regime de Bens: Não Informado 

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

Consulta disponível por 30 dias 

Documento Assinado Digitalmente 08/02/2018 
Junta Comercial do Paraná 
CNPJ 77.968.17010001-99 

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

{:]_1 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 

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

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 002/ 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

CURITIBA - PR, 08 de fevereiro de 2018 

-·~-~·~·~··~···· 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www juntacomercial.pr gov.br 
e informe o número 1805918.51 na Consulta de Autenticidade 

Consulta dispooivel por 30 dias 

(Y1Q 



\ern1:1ria da \lirro l' PNjut'n.1 l:mpn.·s~-1 
S('fft'lari.a da H:icion,di,:;icío e ;"limplifkJ~·~n 

nq);FLlllh'Hli) de Rq,!i,lro Lmprnari;.il l' lnh'ur;H;ào 
REQLERll\lE'.\TO DE EMPRESc\RIO 

1· ·., ... 11,-,, 
! .,.,c(,i,. !ld, IC,):>)C<•fl•.,• , ... _j__'.'J'9 

. . (i(l)()Lf) _ :.1.:~:~t~~::;11~: C:.,, l.;1.1:,,;~~''' ,_,:; 

1.rn \~l~J fí-:: .\ 

fl ;' _·-.:l •. i.ií "" ·, 
1----c-------~------- l \\\ 

L\'(.):',;!f< VJDOTi L Kl>LI !RS 

PR 

t·õTiic7iT:n~, :rn ,u D<>\ m L DlSCR1<;-,o DO.\ ro 
Ol!: · \! TI-E.·\( t 

\l. iU \t \<l nt. lJ \Dth1L.\U.IU ',0\!1.1\!PRiS\RL\Li 

-,-,----, 
•:,• ~ 

.'.!l'. -;c'-.Lú·, L!11p1~:-.:ln;1L c'\L"t:!ll 1.·unsu.:h<i"I:! 11.·--.·n:L"'.! .._·..;p;_:1._:fí,.,1: i'v-cnva-, de :11,:n:,d,1 
:i;~ :)t.;h:1l·:i: -\ :1. 1d::d_:·-. de ,.._.,-,.;J,:--- !'1\','l;id,1-, pnn; 'J';"!/111::nk ;1°; ;;;mpre:-;:1...;; .-\11;.·rt:adi::-- Ji;· pr1:.·s1a,;,t,, de :,t'I\ i,:ti:-, 

\~1:,1,:1.11>i:.::1t11 d,: 1~1n;i,:--:01:,t> pt'.:·~ 

\! 1: 

lllilll/ 111111111111/ 111111111111111111!111111 !1111111111111111111111/ lli/11111111! 

i, 

;,:::·'} ---~ 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 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 irrpresso, fica SUJeito à comprovação 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. NIR.E: 41107364135. 
MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

Libertad Bogus 
SECRETÁRIA-GERAL 

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

A validade deste documento, se 1,rpresso, 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 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.ernpresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documsnto, se irrpresso, fica SUJeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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Selo Digital: bANvte.1brpR.vq4tl, Cor~rok'!: 'r'K2aa.8xm2e 
_ . Consuffe •~se selo~ trttç::\\funatJ2!!llil!!LltL _ 
Reconheco oor . SfMELHANCA .. a . assinatura indicada de 
MMCELO JOSUE EHRS.· i>u fé. Capanema-PR, 25 de 
jane·iro de 201 e. {. 
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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.ernpresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação .. \.J.., 
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IGUACU 
Desenvovimento Humano e O~nizacional 

PREGÃO Nº 036/2018- TIPO PRESENCIAL 

PROPOSTA DE PREÇOS 
I LICITAÇÃO 1 -PR=-E=-G~ÃO-P=-R=-E-SENCIAL Nº 036/2018 r- CARIMBO CNPJ f 

1 ! Empresa: ' MARCELOJOSUtROEHRS-ME 
r 
! 

Í17.453.147/0001-3õl L CNPJ: 17.453.147/0001-30 
I Inscrição 
I Estadual 
1 ----- 1 --- 

I Endereço: Rua Rio de)aneiro, 1727, Sala 01, ·-----i 

----------, 

1 

MARCELO JOSUÉ ROEHRS 
- ME - 

90618510-51 1 

RUA RIO DE JANEIRO, 1727 
SALA 01 - CENTRO 

L85760-000 - CAPANEMA - PR_J Fone/fax: 

Centro 

(46)9920-0204 / 3030-1010 

1 
1 ______ __J L 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, 

Cidade 
Estado: CAPANEMA / PR 

Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola 
de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto 

!PROPOSTA: 
1 

f - Tipo de licitação: Menor Preço por Item. 

i - Este e todos os outros anexos fazem parte do edital de licitação n" 036/2018 - Pregão Presencial como se nele 1 

i estivessem transcritos. 

I BATER CARIMBO CNPJ EM TODAS AS VIAS 

1 

Validade da proposta: 60 DIAS 

Execução: 12 meses 

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

Em 10 de abril de 2018 

------ ---------~-------- 
ASSINATURA 

f~·-- 
I Nome: i MARCELO JOSUE ROEHRS 
~- ----J--------------------- ' 1 I 

R.G 1 6926782-3 Emissor: SSP/PR / C.P.F - 1 1 ' 

e_________ 1 -~-----..1__--~------ 

Caso nossa empresa seja uma das vencedoras desta !kit<1çilo, o contrato deverá ser assinado por: ----! 

023.206.539-02 

Marcelo Josué Roehrs - M(• 
17.453.147/0001-30 - l.e 90618510-51 
. sala 01. Centro. Capanema, Pararia 

dh9 - (46) 3030-1030 

() p, _'_) 
1 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 36/2018 

Objeto: Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e e,r,ressão Vocal Página 1 

Lance Inicial 31,15 
31,00 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Membro JEANE MARJA DE SOUZA 

Membro CARLA FATIMA MOMBACH STURM 
Pregoeiro 

RAFAEL MARJO BEHL 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
ULISSES.RICARDO ROHERS 

11104/2018 09:05 39 

Emitido por: CARLA, na 'Ssão: 5519 g 

- r. ( ·; ',ur \\_ J r;, :1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
I e-mail: planalto@rline.com.br / 
1 ' 

I Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1331 1 

l, _ PLANALTO - PARANÁ __ .: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 
DATA: 11/04/2018 

EMPRESA: MARCELO JOSUE ROEHRS 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

L - Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - Validade até 
18/04/2018; 

L - Certidão Negativa de Tributos Federais - Validade até 13/08/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até 17/05/2018; 
L - Certidão Negativa de Tributos Municipais - Validade até 05/05/2018; 

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

- CNP J da empresa; 

L - Certidão Simplificada ME-EPP -Expedida 06/02/2018 

L - Atestado/Declaração do Profissional 

L - Declaração de Idoneidade (anexo III); 

L - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIIl do Artigo 7º da 
Constituição Federal ( anexo IV); 

L - Declaração de responsabilidade Técnica (anexo VII). 
L - Comprovação de vínculo de trabalho do profissional. 



29/03/2018 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSJmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20143702&VARPessoa=20143702& .. 

Inscrição: 17453147/0001-30 
Razão Social: MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
Nome Fantasia:IGUAÇU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL 

i Endereço: R RIO DE JANEIRO 1727 SALA 01 /CENTRO/ CAPANEMA / PR/ 
85760-000 

CAl9.A 
1 • ·I, '·,J ' .. f 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

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 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https:!/www. sífge.caixa. gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFS lmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20143702& VARPessoa=20143702& VARUf =PR& VARI nscr= 17 453 

º~º 



14/02/2018 

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

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

Nome:MARCELOJOSUEROEHRS-ME 
CNPJ: 17.453.147/0001-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:57:48 do d)a 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 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado PARANÁ 
GO\/FRNO DO ESTA.DO 

secrerarta da Fazendd 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 017491214-85 

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

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

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

Válida até 17/05/2018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

Página 1 de I 
Emitido,..;,, !n/emel PtitJira (17/01/2018 09:24:40) 



•• 

Município de Capanema 
SECRETARIA .MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 
1 

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZE1\TIA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERE~TE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTID.ÃO TEM VALIDADE 
i\TÉ 05/05/2018, SEM RASURA.S E NO ORIGINAL. 

CERTlFlCAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE F0&.1\1A POSITIVA 
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA D~ CRÉDITOS EM CCRSO DE 
COBRANÇA EXECUTIVA NA QUAL SE TIVER EFETIVADO PENHORA. 

Positiva com efeito de negativa Nº: 904/2018 

Capanerna, 06 de Março de 2018 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
9ZTMH282QE:VUC442XBB2 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CO~CORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZ!\.0 SOCIAL: MARCELO JOSUE ROEHRS - ME 

CONTROLE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

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

22 

R RIO DE JANEIRO, 1727 - SALA 01 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE I ATIVIDADES 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Impressão de material para uso publicitário, Cantinas 
- serviços de alimentação privativos, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 
anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de 
publicidade, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, 
culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
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 
atividades esportivas não especificadas anteriormente, Serviços domésticos, Comércio varejista especializado de 
equipamentos e suprimentos de informática, 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 



• 

Certidão emitida no dia Capanema, 06 de '.\farço de 2018. 
CÓDIGO DE A'CTENTICAÇ.ft,O: 9ZTMH282QD12C442XBB2 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Kome: M .. ARCELO JOSUE ROEHRS - 1''1E 

()V!Lfl.,TRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.453.147/0001-30 
Certidão nº: 144566761/2018 
Expedição: 14/02/2018 às 10:03:30 

Validade: 12/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

e e r t i f i c a - s e que MARCELO JOSUE ROEHRS ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 

17. 453 .147 /0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p : / / WidW • t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

\ :..- 
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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 
w-,.;rw.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 N' 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 i~resso, 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 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 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade 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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Selo Cigital: bANvte.'lbrpR.vq411, Controll!: YK2aa.8xm2e 
. ConsuHe !~U S@AAJ !JttE~er~'!!l.&L~ 
Reconheço · por SEMELHANÇA à assinatura· indi~d>! de 
MA~CELO JOSUE RfEHRS. fou. fé. Capanema-PR, 25 de 
jane,iro de 2018. · 1 

Em 

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2018 16:22 SOB Nº 20180095293. 
PROTOCOLO: 180095293 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11800383902. NIRE: 41107364135. 

j as 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 verificaçao 
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10/04í2Q18 
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 
17.453.147/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO l DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 211º112013 

NOME EMPRESARIAL 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

TÍTULO 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 ~erencial 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
73.11-4-00 ·Agências de publicidade 
78.10-8-00 • Seleção e agenciamento de mão-de-obra 
70.20-4-00 • Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.20-3-00 • Pesquisas de mercado e de opinião pública 

82.99-7-99 • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
74.90-1-05 • Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
74.90-1-99 • Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
97.00·5·00 - Serviços domésticos 
46.51-6-01 • Comércio atacadista de equipamentos de informática 
47.61 ·0·03 • Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-02 • Comércio varejista de artigos esportivos 
47.81-4-00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 
77.33-1-00 • Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
82.91-1-00 • Atividades de cobranças e informações cadastrais 
85.13-9-00 - Ensino fundamental 
85.41-4-00 - Educakão profissional de nível técnico 

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

~DOURO 
[BBl9 DE JANEIRO NÚMERO 

1727 
f COMPLEMENTO 
[ SALA 01 ! CEP 85.760-000 ! BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO ! MUNICIPIO 
CAPANEMA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TREVISAN73@BRTURBO.COM.BR ("'in"ÊFONE 

~9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

! SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/01/2013 
MOTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAL 

! 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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10/0412018 
Receita Federal do Brasil •. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.453.14710001-30 
MATRIZ 

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

NOME EMPRESARIAL 
MARCELO JOSUE ROEHRS 

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

CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário flndividuall 

LOGRADOURO 
R RIO DE JANEIRO NÚMERO 

1727 [ 
COMPLEMENTO 
SALA 01 

1 
CEP 
85.760-000 [

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 1 

MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
TREVISAN73@BRTURBO.COM.BR fTELECONE 

~ 9920-0440 
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

[ 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/01/2013 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[ 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
****li:*** 

DATA DA SITUAÇÁO ESPECIAL 

Aprovado pela instrução Norrnaiiva RFB nª í .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.brlpessoajuridica/cnpjícnpjrevalcnpjreva_solícitacao.asp 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDsNClA 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
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) 
41 1 0736413-5 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

21/0112013 

Data de Início 
de Atividade 

21/0112013 17.453.147/0001-30 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 ~S~A 01;, CEl'-l"l"Flg,~APANE~f,_f>R_, 85.76()-0QO ~ ~······~ 

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 lestas; 
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 mater_i_al p_ara usopublicitário. 
Capital: R$ 150.000,00 

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 

Último Arquivamento 
Data: 02/0212018 Número: 20180095293 

Ato: ALTERAÇÃO 
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Nome do Empresário 
MARCELO JOSUE ROEHRS 
Identidade: 69267823,SESPIPR 

Estado Civil: Solteiro 

CPF: 023.206.539-02 

Regime de Bens: Não Informado 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 
Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Status 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} 

\ 
- _,,, _ 



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

Continuação CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 002/ 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

CURITIBA - PR. 08 de fevereiro de 2018 

···----~ 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www .juntaccmercial pr gov. br 
e informe o mime.o 180591851 na Conwl!a de Autenticidade 

Consulta ~1~t"ef p.a,- 30 dfas 

J r1U 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praça são Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 555-8100 - Fax: 555-1272 

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ 

Planalto, 10 de abril de 2018. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Planalto, estado do Paraná, situada a Praça São 
Francisco de Assis, nº 1585, Centro, neste ato representada pelo Secretário Municipal 
da Cultura, Jair Dilceu Weich, DECRETO Nº 4725 DE 10 DE JANEIRO DE 2018, 
ATESTA para quem possa interessar que 

RAFAEL MÁRIO BEHL portador do RG sob o número 10.844.528-9 SSP/PR, 
prestou aulas de Canto Coral junto ao Coral Sublime Canto de Planalto. 

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

Atenciosamente, 

i 

/ .>~/) .. >_:.__-; 
///Jair4flçeu Weich 

,· Secretã'rio Mynícipâl da Cultura de Planalto '--, .... -·-----·- -··· .,,_.- 

JAIR DILCEU WEICH 
MUNlciPIO OE PLANALTO 

SEC. CULTURA 

\ 



Prefeitura do Município •• 

Santa lzabel do Oeste •• CNPJ 76.205715/000i-42 

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

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

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

Atesta que a empresa MARCELO JOSUE ROEHRS- ME, CNPJ 17.453.147/0001-30, situado a rua 
Rio de Janeiro, 1059, centro, na cidade de Capanema, Paraná, prestou cursos para "Contratação 
de empresa para o fornecimento de materiais de consumo, serviços e equipamentos diversos 
destinados no atendimento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para 
crianças, adolescentes e idosos, executados pelo Centro de Referência da Assistência Social - 
CRAS, do Município de Santa lzabel do Oeste - PR, para um período de 12 (doze) meses, com 
recursos do MDS/SCFV - Reordenamento" conforme Pregão Presencial 25/2015 Atendidos Pela 
assistência social. 

Item Qtd. Und. Descrição 
1 4 Und. Palestra show para idosos com temas propostos pelo contratante 

2 soo horas Instrutor para Aulas de educação física para jovens e idosos com aulas 
teóricas e práticas. 

---- 3 s Sessão Teatro com temas propostos pelo contratante 

j tusuutor p,ªra aulas de Hip, Hop, 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Á história do HIP HOP; 
Á história do HIP HOP no Brasil; 
Os 3 elementos do HIP HOP; 
(Breack Grafite E RAP); 

--- 
Técnicas musicais 
Exercícios de audição 
Treinamento de coordenação motora 

4 soo Horas Dinâmica em grupo tema Cultural todos nós temos gostos diferentes. 
Conhecimento de música de todos os estilos (cultura) 
Grafite 

Grafite Diferença de grafite e pichação 

1 
Conhecimento de Cores 

1 Cores secundárias 
Mistura de cores 
Dinâmica em grupo: Tema: desenhe um mundo melhor. 
Técnicas de uso do pincel 

i 
Técnicas de uso do rolo/ i 

I 



Prefeitura do Município •• 

Santa lzabel do Oeste •• CN PJ 76.205.715/0001-42 

Técnicas -~ _úV uv .:ip1 cty 

-- Break 
Expressão Corporal 
Exercícios Físico alongamento 
Tipos de dança básica 
Muinho de cabeça 
Pop Rock 
Fit Work 
Pop 
Moinho de costa 
Dinâmica tema Vida Saudável "Respeite seu Corpo" 
Hap 
Ritmo e poesia 
Escrevendo poesias 
O que é rima 
Tipos de rima Técnica vocal 
Instrutor para curso: Desenvolvendo Habilidades Pessoais. 

5 250 Horas Formação pessoal, relações interpessoais, ética e qualidade no trabalho, 
Higiene prevenção e segurança no trabalho, etiqueta pessoal e profissional, 
Características empreendedoras pessoais. 
Instrutor para curso de violão e canto: 

·- ·-- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Módulo 1 - Iniciante 

6 soo Horas Público Alvo: Para alunos sem nenhuma ou pouca experiência no violão. 
Curso: Postura, dedilhação, gráfico do braço do violão, noção de compassos, 
exercícios para relaxamento das mãos direita e esquerda, exercícios 
elementares de ritmos e dedilhados, cifras dos acordes elementares Maiores, 
Menores e com Sétimas. 

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

Por ser verdade, firmamos o presente, 

( 
\ 

Santa lzabel do Oeste, 15 de março de 2017 

TABELIONATO DE NOTAS· 
CAPANEMA - PARANA 

AUTENTICAÇÃO 
A pn,aente fQlocópla cor,.,. 
çom seu qlnllt. Dou fé. 

CAMILA DE CARLI GRABOVSKJ 
P,REGOEIRA 

2 O FEV. 2018 

\ \(};. ' -~- \; ,,,,; \ ) 

PIJfrlcia Francie/1 Wellltr 
Es,;revent• 

FNI50092 



IGUACU 
. H O:, . nvovtrne rito umano e rqaruzactonat 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educoção, 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 Capanerna, estado do Paraná, Declara 
para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018, 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, 9 de abril de 2018 

Í17 .453.14 7 /0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 - CENTRO L 85760-000 - CAPANEMA - PR_) 

Licita~?: MARCELÓ J0UÉ ROEHRS - ME 
/Rép:-Íegal: Marcelo Josué Roehrs 
( RG n": 6.926.782-3 SSP /PR 

Marcelo Josue Roehrs - Me 
CNPJ 17.453 147/0001-30 -1.e 90618510-51 

727. sala 01. Centro Capanerna, Paraná 
iif.l d 9 - (46) 3030-1030 



IGUACU 
. H O::J . . 1 Desenvovm1ento urnano e rgarnzac1ona. 

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 036/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos; desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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 
nº 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, 9 de abril de 2018 

'11 .453.147 /0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

SALA 01 • CENTRO 
L85760-000 - CAPANEMA - PR_} 

Licitante: MARCELO fOSUÉ ROEHRS - ME 
Rep, LegâJ: Marc,ekfJosué Roehrs 
RG nº: 6.92(:í.782-3 SSP /PR 

Marc e lo Josue Roehrs - fv1e 
17.453 '147/0001-30 - ! e 90618510-51 
sala O 1, Centro. Capanerna, Parana 

- (46) 3030-1030 



IGUACU 
Desenvovírnc_:nto Hurnano e O~nizacional 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos .. desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto 

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

1----·-"---~- ---~-- 

I NOME I FORMAÇÃO '. ASSINATURA ; 
!RAFAEL MARiq~~J_LICENCIA TURA EM MUSICA ·l . ! 
Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso 
quadro técnico de profissionais. 

Capanema, 9 de abril de 2018 

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

Í17.453.147/0001-3õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 
RUA RIO DE JANEIRO, 1727 

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

Rua 
Marcelo .Jo s ue Roehrs - Me 

17.453 14 7/0001-30 - !e 906'18510-51 
sala O 1, Centro, Capanerna, Paraná 

· •dhCl - (46) 3030-1030 

\. 



1 ·~. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS {AUTÔNOMO) 
r 
' l.. -. ,_. CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL·,". . 

AUTÔNOMO 

Contratante: Marcelo Josué Roehrs ME, inscrita no CNPJ sob n? 17.453.147 /0001-30, 
sediada à Rua Rio de Janeiro, 1727, centro, na cidade de Capanema, estado do Paraná; 
Contratado: RAFAEL MARIO BEHL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, INSTRUTOR DE MUSICA, 
portadora da cédula de identidade R.G. nº 10.844.528-9 SSP /PR CPF. nº 091.649.929-42, 
PIS/PASEP Nº 207.64636.15-9, residente e domiciliada na RUA AI MORES, nº1421, CENTRO 
- CAPANEMA/PR- 85760-000. 
Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços e honorários de profissional 
autônomo, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA lª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços de 
INSTRUTOR DE MUSICA, sendo que, em sua vigência, o contratado deve manter seu registro 
regularizado no Conselho Regional de Classe, sob pena de ser considerado extinto o 
presente instrumento. 
CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante ou aos 
clientes por este indicados. 

DOS SERVIÇOS 
CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os serviços de INSTRUTOR DE MUSICA, determinadas 
de acordo com a sua área de formação e capacidade técnica conforme solicitação prévia. 

' 

DOS HONORÁRIOS 
CLÁUSULA 4!!: O contratado perceberá o valor integral, a título de honorários pelos serviços 
descritos na cláusula anterior, pagos pela Contratante, nos mínimos os valores de R$ 21,22 
(vinte e um reais e vinte e dois centavos) hora, podendo ser alterada em caso de comum 
acordo. 
CLÁUSULA Sª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante: 
a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente 
contrato. 
b) Fornecer para o Contratado, cópias dos contratos efetivamente realizados. 
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 sriviços, sem o prévio conhecimento e autorização do 
contratado. 
CLÁUSULA 6!!: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado: 
a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 
b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados 
aos clientes. 
e) Prestar informações à contratante, sempre que está lhe solicitar, informando sobre a 
execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades. 
d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus 
clientes. 
e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da 
contratante. 
CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento: 
a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante 
e terceiros. 
b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercia da contratante perante terceiros. 

/ ' / I: J 
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FACULDADE DE CASCAVEL 
A, Rocha Pombo, nº 2005, Região do Lago 04, Cascavel - Pr, CEP 85816-540, Tel (45) 33229000 

CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DECLARO para os fins que Rafael Mario Behl, nae,ionalidade brasileira, 

natural do Capanema - PR, nascido em 30 de novembro de 1996, portador da Célula de 

Identidade nº 10.844,528-9 concluiu o curso de Musica Lícenciatura no ano de 2017, 
faz jus ao título de Licenciatura em Musica. 

Renovação de Reconhecimento através da Portaria SERES nº 1514, de 
08/10/2009, publicada no D.0.U. de 14/10/2009. 

TABELIONATO DE NOTAS 
~EMA - PARAf'l!8 

AUTENTICAÇAo 
A Presente fotOCõpia confere 
com sou origina,, Dou fé, 

Cascavel, 25 de Janeiro de 2018. 

1 O ABR. 2018 

UNOPAA Presenciar 
f · Pa~aná 

FNI510ll 
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. H O::, . . l nvov1rnento . urnan o e rganizac1ona 

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 036/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestaçiio de serviço de Aulas de Canto Coral, 
Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto 
Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 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. 9 de abril de 2018 

'11 .453.147 /0001-3Õl 
MARCELO JOSUÉ ROEHRS 

- ME - 

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

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

Ru 
Marcelo Josue Rochrs - Me 

17.453.147/0001-30 - l.o 90618510-51 
saia 01. Centro, Capanerna. Par ann 

.. ;d 9 - (46) 3030-1030 

/ J; / / 
I 1 't 



CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
AV. PEDRO VIRIATO PARlGOT DE SOUZA N° 1212- CENTRO 

CAPANEMAIPR - 85760000 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 

TITULAR 

DlRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

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

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

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

1111111~,, 1n1111111111111111 r, 11111111i1111111111111111111111111111111111, m,, 11~ 1111111111 .. 
CAPANEMA/PR, 14 de Marco de 2018, 14:54:35 

VITOR HUGO PAGNO 

PODER JUDlCtÁ,~0 
Juízo de DireitO ea Cotria.W és 
Caponema - Estado do Pa,"1'l!lé; 
/'i.:. Par,got de Souza, ·i212 

Cartório do Contador. Distribuidor, r,l,,;;rtfdl:lr. 
Depositário PúDlico a A.v<11i3dor Ju,1lcial 
CN?J 0'1.259.1()1/üOOH:ít 
Oirce 3tevens Faroo • Ylli!tar 

Custas= R$ 45,54 
\ 
/ 

?ági:-1a 0001/0001 
** VALIDADE PARA 30 DIAS ** - Criação da Comarca 29. 11.1967 



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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 hs, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM e equipe 
de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E JEANE MARIA DE SOUZA, designados 
conforme Portaria nº 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, para a realização dos atos 
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, 
que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, 
Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste 
Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 17.455,20 
(dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). Abertos os 
trabalhos, foi credenciado o representante da empresa: MARCELO JOSUÉ ROEHRS 
SR. ULISSES RICARDO ROEHRS. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da 
lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a 
recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foi aberto o envelope 
contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foi 
devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e 
condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços 
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação da proposta, onde foi considerada 
como Proposta válida consagrando-se vencedora a empresa subsequente: 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

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 JOSUE 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 

1 1 !Prestação de serviço de aulas dei H 
Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e 
e expressão Vocal, destinadas 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, 
deste Município de Planalto. 

TOTAL 

560 31,00 17.360,00 

17.360,00 

1 



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 ~ J 
PLANALTO - PARANA ~· 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de 
serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, Sopro e expressão Vocal, destinada a 
crianças, adolescentes, jovens e adultos do Projeto Escola de Talentos, 
desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, deste Município de Planalto, a 
classificacão ficou a seouinte: 
MARCELO JOSUE ROEHRS ME 

1 1 
17.360,00 1 /Prestação de serviço de aulas de Canto Coral, 

Flauta Doce, Sopro e e expressão Vocal, 
destinadas 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, deste 
Município de Planalto. 

Planalto-Pr., 11 de abril de 2018 

-1- /.. o \!'\ J\ {l 
, út 711/ü--1 e '1 Q·r~: ()' l\1\ifl ct~EfU,'A 

~4D SOARES '../ ANE MARIA DE SOUZA 1 ,., 

emtt,1o ( Membro J 
06$.452.549-03 675.443.399-04 \.; 

CARLA F. MOMBACH \ 
STURM 
Pregoeira 

027.056. 719-43 
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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 

t"' ,----"~~i~çf~Tf·~<\ 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 036/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, 

Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 
Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 
deste Município de Planalto, em favor da empresa MARCELO JOSUE ROEHRS 

ME, e em consequência ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma para 
que produza seus efeitos legais. 

Planalto-Pr., 16 de abril de 2018 

-r _,. _t·· -; r. 
., --..,. . -·· /{., /.,~--·qç ),·<\ l,,._.-<. / ( 

-~------------------------------------------------ 
INÁCIO JOSÉ WERLR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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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 

PARECER JURÍDICO 
REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 

O presente Processo de Licitação nº 036/2018, na modalidade de 
Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa 
especializada visando a prestação de serviço de Aulas de Canto Coral, Flauta Doce, 

Sopro e expressão Vocal, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos do 

Projeto Escola de Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura/Educação, 
deste Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato 
convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei 

Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 

26/06/2007, Lei Federal nº 8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, 

podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o 
resultado, ratificando a adjudicação do objeto a empresa vencedora do certame. 

Planalto-Pr., 16 de abril de 2018 

PATRIQUE MATTOS DREY 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR Nº 40209 

Â1n 
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