
MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

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

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

Pianalto-Pr., 21 de dezembro de 2017 

DE: Nadiane carla Schlosser - Secretaria de Saude 
DE: Zenaide Salete Gallas Werle - Secretaria de Assistencia Social 

PARA: Inacio Jose Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente 
autorizacao objetivando a contratacao de empresa especializada, para prestacao de 
servicos de abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou 
deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Pianalto. Conforme 
abaixo segue: 

Objeto 

1 [Prestacao de services de abrigamentoj 72 jUN/MESI 2.300,00I 165.600,00 
institucional, em regime de internato, para 
idosos e ou deficientes fisico / mentais, 
desassistidos pela familia grau IL 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 
- Fisioterapeutas (fisioterapia respirat6ria, 
motora, laboral e outras); 
- Tecnicos de enfermagem e cuidadoras 24 
horas; 
- Enfermeiros; 
- Visita medica (Medico clinico geral e 
geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Service de lavanderia; 
- Higienizacao diaria: 
- Suporte administrativo, juridico, recursos 
humano e financeiro; 
- Alfabetizacao de adultos; 
- Monitoramento interno e externo por 
cameras; 
- Atividade fisica orientada e terapia 
ocupacional; 

Item Quant. Prei;o Preco 
total 

Unid. 
unitario 

TOTAL 165.600,00 
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O custo total estimado dos objetos, importa no valor 
aproximado de R$165.600,00 (Cento e sessenta e cinco mile seiscentos reais). 

Cordialmente, 

Secretaria de Assistencia Social 

Planalto-Pr., 22 de dezembro de 2017 



PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE<;OS N° 157/2017. 
ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS -ATA N° 181 

PREGAO PRESENCIAL N° 157/2017 

O Municipio de Cruzeiro do lguac;:u, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 95.589.230/0001-44, com 
sede na cidade de Cruzeiro do lguac;:u, Estado do Parana, na Avenida Treze de Maio, 906 - Centro, 
doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Dilmar 
Turmina, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoss e do Decreto Federal 
n° 7892/2013, em face da classiflcacao das propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL n° 
157/2017, por deliberacao do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no jornal Oficial do 
Municfpio de Cruzeiro do lguac;:u, resolve REGISTRAR OS PRE<;OS da empresa classificada em 
primeiro lugar, observadas as condic;:6es do Edita! que rege o PREGAO PRESENCIAL e aquelas 
enunciadas nas clausulas que se seguem. 

Graziela Pereira Do Amaral Eireli - Me, inscrita no CNPJ sob on° 21.149.405/0002-47, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por sua s6cia Gerente Sr-3. Graziela Pereira 
Do Amaral, portador do RG:4114940036, CPF:778.643.361-91, ajustam entre si o presente 
contrato, a ser regido pela Lei n° 8.666/93, demais disposic;:6es legais cabiveis, nos termos da 
PREGAO PRESENCIAL n° 157/2017 e pelas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Registro de precos para futura e eventual Contratacao de empresa especializada no ramo de 
internacao I hospedagem I acolhimento para pessoas idosas e/ou deficientes que nao possuam 
familiares pr6ximos, conforme consta no Anexo I. 
CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 
Os precos dos produtos estao registrados conforme segue: Graziela Pereira Do Amaral Eireli - Me 
vencedora lote 01, com o valor de R$:74.400,00 (setenta e quatro mile quatrocentos reais). 
Este instrumento de registro de preens nao obriga a Administracao a firmar as contratac;:6es com a 
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilizacao de outros meios, as s termos do § 4° do artigo 
15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterac;:6es.segurados, nesta hip6tese, a preferencia do 
beneflciarto do registro em igualdade de condic;:6es, nos termos do§ 4° do artigo 15, da Lei Federal 
n? 8.666/93 e suas alterac;:6es. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PRE<;OS 
O presente contrato tera vigencia ate 12 meses apos assinatura da ata de registro de precos, a 
partir de sua assinatura, podendo, a criteria do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado em 
caso de ocorrencla de qualquer dos motivos constantes no§ 1° do art. 57, da Lein° 8.666/93. 

CLAUSULA QUARTA- DO FORNECIMENTO 
O fornecimento dos produtos obedecera a conveniencla e as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Cruzeiro do lguac;:u. 
A Secretaria Municipal de Financas, atraves do Departamento de Compras, efetuara seus 
pedidos a Detentora da Ata atraves de Requisicao de Compra, mediante comprovante de 
recebimento, o qual devera conter no mfnimo: 
a) nurnero da Ata; 
b) nurnero da l.icitacao; 
b) identiflcacao da empresa; 
c) nurnero do item e descricao: 
d) quantidade; 
d) valor constante da Ata; 
e) data 
f) nome e assinatura do solicitante. 
Os produtos deverao atender rigorosamente as especificac;:6es exigidas pela Prefeitura. 

CLAUSULA QUINTA- DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA 
Os produtos/servic;:os, objeto desta licitacao deverao ser entregues/prestados imediatamente 
conforme ordem de compra/soucrtacao, mediante autorizacao do Departamento de Compras e 
poderao ser fiscalizadas par funcionario designado pela Adrninlstracao. 
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A empresa vencedora devera atender as solicitacoes do Departamento de Compras no prazo 
imediato, contados do momenta do recebimento da requisicao. 

CLAUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO 
Os pagamentos serao efetuados em ate 30 dias, contados a partir da entrega do objeto, desde que 
o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Adrninistracao, e acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal, FGTS e CONJUNTA FEDERAL. 
O respectivo pagamento somente sera efetuado ap6s efetivo cumprimento das obriqacoes 
assumidas decorrentes da contratacao, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal n° 
8.666/93. 
As notas fiscais deverao ser entregues na Secretaria de Financas da Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro do lquacu, 
As notas fiscais, ap6s aceitas pela Secretaria de Finances, serao encaminhadas ao Setor empenho 
para providenclas e posterior pagamento. 
O faturamento devera ser feito atraves de nota fiscal da empresa que participou da licitacao e 
devera conter: 
A modalidade e o nurnero da l.icitacao; 
O nurnero da Ata e da Requisicao de Compras; 
Se a empresa for optante do Simples Nacional, devera constar na Nota Fiscal. 
A data para entrega das Notas Fiscais sera ate o dia 15 de cada mes, ap6s esta data, deverao ser 
encaminhadas a partir do primeiro dia do mes subsequente. 
O municipio recebera apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme leqislacao vigente, 
exceto para prestacao de services. 
As empresas com sede em outros Estados que ainda nae se adequaram ao sistema de Notas 
eletr6nicas, poderao emiti-las conforme teqislacao vigente no Estado sede. 
As notas fiscais que apresentarem incorrecoes serao devolvidas e seu vencimento ocorrera 15 
(quinze) dias ap6s a data da sua reapresentacao. 
Podera a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execucao do contrato, recaindo sabre a mesma as penalidades 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 
Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitacao ocorrerao por conta 
dos recursos constantes na Lei Orcarnentaria vigente. 
12 - Secretaria Municipal de Assistencia Social 
12.05 - Fundo Municipal de Assistencia Social 
08.244.0017.2057 - Protecao Social Especial Media e Alta Complexidade 
3.3.90.39.00.00 - Outros Services de Terceiros de Pessoa Jurfdica. 

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZA<;AO 
Cabera a S~. Graziela Pereira Do Amaral, portador do RG:4114940036, CPF:778.643.361-91 
representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: 
Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realizacao, 
Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessario, adotando as providencias pertinentes para a 
correcao das falhas detectadas. 
Fica credenciado pela Adrninistracao do Municfpio, para flscalizacao do contrato, bem como prestar 
toda assistencia e orientacao que se fizerem necessarias, o servidor: Elton dos Santos Major, Fone 
(46) 3572 8000, junta ao representante da CONTRATADA, solicitar a correcao de eventuais falhas 
ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao 
objeto de comunlcacao oficial a CONTRATADA, para aplicacao das penalidades cabiveis. 
A flscalizacao para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, podera ser alterada, a 
qualquer tempo, mediante autorizacao da Prefeitura e posterior cornunicacao a CONTRATADA. 

CLAUSULA OITAVA- DO ACOMPANHAMENTO DOS PRE<;OS 
O Departamento de Compras, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Precos, 
monitorara, pelo menos trimestralmente, os precos dos produtos e avaliara o mercado 
constantemente, podendo rever os precos registrados a qualquer tempo, convocando os 
fornecedores para negociar os valores nos termos do art.17 do Decreto 7892/2013, combinado com 
o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93. 
Os precos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os 
praticados no mercado e assim controlados pela Administracao. 
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A Adminisfracao Municipal, no caso de cornprovacao dos precos registrados serem maiores que os 
vigentes no mercado, convocara (ao) o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Precos para promover 
a reneqociacao dos precos de forma a torna-los compatfveis com os de mercado. 
Em caso de recusa do(s) slqnatariots) da Ata em aceitar a reneqociacao, o Municfpio procedera a 
aquisicao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na leqislacao. 

CLAUSULA NONA- DO CANCELAMENTO DA ATA 
A Ata podera ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 
notiflcacao judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer 
indenizacao, se esta: 
Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolucao da sociedade. 
Sem justa causa, e previa cornunicacao a Prefeitura, suspender a execucao dos services. 
lnfringir qualquer clausula desta Ata e/ou da Lei Federal n° 8.666/93. 
Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas desta Ata, especificac;:6es ou prazos. 
Recusar a reducao do preco ao nfvel dos praticados no mercado. 
O cancelamento do Registro de Precos podera ainda ocorrer quando houver: 
a) Alteracao social ou modlficacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execucao do objeto contratado. 
b) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditivo da execucao do Contrato. 
c) Por raz6es de interesse publico devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
d) Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigac;:6es ate que seja normalizada a 
situacao, caso em que sua decisao devera ser comunicada par escrito a Adrninistracao Municipal. 
A sollcitacao da CONTRATADA, para cancelamento dos precos registrados devera ser formulada 
com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, facultado a Prefeitura a aplicacao das penalidades 
previstas nesta Ata, caso nao aceitas as raz6es do pedido. 
A comunioacao do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos nesta clausula, sera feita 
pessoalmente ou par correspondencla com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
respectivo processo administrativo. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessfvel o enderec;:o da CONTRATADA, a comunicacao sera 
feita por publicacao no Diario Oficial do Municfpio, considerando-se, assim, para todos os efeitos, 
cancelado o preco registrado. 

ClAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES 
A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de 
Prec;:os importara na apl.cacao de multa correspondente a 10% (dez par cento) sabre o valor 
constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5° 
(quinto) dia da data da notiflcacao para retirada e devolucao devidamente assinada. 
O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inid6neo, fizer declaracao falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido 
de licitar e contratar com a adrninistracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
Pela inexecucao total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das 
normas e leqislacao pertinentes a execucao do objeto contratual que acarrete a rescisao do 
contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Municfpio de Cruzeiro do lguac;:u, podera, 
ainda, garantida a previa defesa, aplicar a empresa contratada as sancoes previstas no art. 87 da 
Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta correspondera a 10% (dez par cento) sabre o 
valor do contrato. 
A aplicacao das sancoes administrativas nao exclui a responsabillzacao do licitante par eventuais 
perdas e danos causados ao Municfpio de Cruzeiro do lguac;:u. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Para as questoes decorrentes da execucao deste instrumento que nao possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o fora da Comarca de Dais Vizinhos, com preferencia expressa a 
qualquer outro par mais privilegiado que seja. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSl<;OES FINAIS 
A execucao do contrato, bem coma os casos nele omissos, reqular-se-ao pelas ciausulas 
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princfpios de 
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teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
edital do PREGAO PRESENCIAL n° 157/2017 e a proposta da detentora da Ata conforme 
estabelece a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, naquilo que nae contrariar as presentes 
disposlcoes. 
A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e em compatibilidade com 
as obriqacoes par ele assumidas, todas as condicoes de nabtlitacao e qualiflcacao exigidas no 
PREGAO PRESENCIAL n° 157/2017. 
Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo 
Excelentfssimo Senhor Dilmar Turmlna, Prefeito, do Municipio de Cruzeiro do lguac;u, e pelo Sr. 
Graziela Pereira Do Amaral qualificada preambularmente, representando a Detentora da Ata e 
testemunhas. 

Cruzeiro do lguac;u, 06 de dezembro de 2017. 

Dilmar Turmlna 
Prefeito 

Graziela Pereira Do Amaral 
Eireli Me 

Detentora Da Ata 

Testemunhas: 

Municipio de Cruzeiro do lgua~u - 2017 
Classificai;;ao por Fornecedor 
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Pregao 157/2017 

001 2~191rilerrenl!Oladl!pee11,08idola<1Matsillid3PlQla,nitia.Grwl 

af.....,lia·GraullnW"*""""11Qdepeuoa..:.lofac1N.ao.sislldapelafemlia-Gr11UI 
N"de\llOM'.8'80'..I(~) 

002 2"'520 IRW""'1'Wllo<111pe,1..,.;dofa095assi,~dapelalarnllia-Graull 

•faml,a-Gra1lllrlle<....,,.,,...,dep,,,,$01.KX>sa--.sindlp,l,,l"""'•a·GraJI 
N"dll8gas:ai.02(duK) 

003245211'¥,.,..._dei:-o,ooidoi.lde&a&&i!.lidllpelafwniha-Gr...,111 

afamlia· Graullllrter""""'""depe5SQ11,1cbi..Jdesaui1~dapelafamlia-Gra,tH 
N"M,agas:all!IL'l_dua,s) 

l.l!00,00 21.600,00 • 

2.X,0,00 27.600,00 • 
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f-:IOSPFDAGEM ASSI$TlDA 

TOLEDO, 28 DE DEZEMBRO DE 2017. 

A/C 

MARLI WANZING 

A empresa HOSPEDAGEM ASSISTIDA VILLA DO SOL ME, com CNPJ 
n. 16.527.015/0001-42, situada Rua Rocha Pombo, 1462, Vila Industrial, na 
Cidade de Toledo, estado do Parana, vern atraves des ta apresentar orcamento 
para fins de acolhimento de 03(tres) idosas. 

O valor para cada idosa e de R$ 2.500.00( Dois J\1il e Ouinhentos Rcais) ~ 
mais beneficio. 

Esses valores se referem a hospedagem, moradia, alimentacao e service de 
lavanderia, outros services serao cobrados separados, 

Validade <la Proposta: I 5(quinze) dias. 

""""'"""'"''""'" Rua Rocha Pombo numero 1462 Vik, Industrial 
Telefones: 0453378 4124 045 9952 2644 Toledo Parana 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP] N° 76.460.526/0001-16 

Praca Sao 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 dezembro de 2017 

Inacio Jose Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorizacao solicitada para 
contratac;ao de empresa especializada, para prestacao de servicos de abrigamento 
institucional, em regime de internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, 
encaminhados pelo Municipio de Planalto, encaminhamos: 

Secretaria de Financ;as; 
a fins de indicacao de recursos de ordem orcamentaria 
para fazer frente a despesa; 

Departamento de Materiais e Compras; 
a fins de elaboracao da minuta do instrumento 
convocat6rio da licitac;ao/ contrato; 

Departamento Juridico; 
a fins de analise e indicacgo da modalidade a ser adotada. 

Cordialmente, 

-1~ ~-~~ 
- INAc1tfit>SE\-VERLE 

Prefeito Municipal. 

DE: 

PARA: 

PARA: 

PARA: 
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Pianalto-Pr., 27 de dezembro de 2017 

DE: Secretaria de Financas 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atencao a solicitacao para a contratac;ao de empresa especializada, 
para prestacao de servicos de abrigamento institucional, em regime de internato, 
para idosos e ou deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de 
Pianalto, expedido por Vossa Excelencia na data de 22/12/2017, informamos a 
existencia de previsao de recursos orcamentarios para assegurar o pagamento das 
obrigacoss decorrentes da solicitacao supra, sendo que o pagamento sera efetuado 
atraves das Dotac;oes Orcamentanas: 

3.3.90.39.00000 

[almente, -- 
BIO MICHEL MICHELON 

OJO 
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AUTORIZA<;AO PARA LICIT A<;AO 

Planalto-Pr., 29 de dezembro de 2017 

DE: Inacio Jose Werle 

PARA: Comissao de Licitacoes 

Considerando as informacoes e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitacao sob a Modalidade PREGAO, na forma PRESENCIAL, pelo 
criteria de julgamento de MENOR PRE<.;O, que tern por objeto a contratacao de 
empresa especializada, para prestacao de services de abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, encaminhados 
pelo Municipio de Pianalto, nos termos da Lei Federal n. 0 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lein. 0 8.666/93 e suas alteracoes, LC 123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n." 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais 
disposicoes legais, e demais disposicoes legais, e demais disposicoes legais. 

A Pregoeira ea Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 072/2017. 

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitacoes para as 
providencias necessarias . 

. 1~,k.,:V~ 
INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

OJl 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praca Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

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

MINUTA DE EDITAL DE LICITACAO N' ..... /2017 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PRECO 

O Municipio de Pianalto, Estado do Par'arta, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praca 
Sao Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inacio 
Jose Werle e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria den° 002/2017 de 02/01/2017, tornam ptrblico a rea.lizacao 
de Iicitacao na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PRE(;O, 
para a contrataqao de empresa especializada, para prestaqao de servieos 
de abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou 
deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Pianalto, 
que sera regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; 
Decreto Municipal de n° 2727 /2007 de 26/06/2007 suas alterar;6es, e 
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93, suas alterar;6es, LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006 e demais legislar;6es aplicaveis, a ser executado 
pela Comissao designada pela Portaria n° 072/2017 de 18/ 10/2017, e nas 
condir;6es fixadas neste edital e seus anexos. 

ABERTURA 
A abertura da presente Iicitacao se dara em sessao publica, a ser realizada 
no dia ..... / ..... / ..... , as ..... : ..... horas, na sala de reuni6es da Corniaaao de 
Licitar;ao da Prefeitura Municipal de Pianalto, com enderer;o na Praca Sao 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Pianalto-Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente Iicitacao tern por objeto a selecao de proposta para a 
contratar;ao de empresa especializada, para prestacao de servicos de 
abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou 
deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Pianalto, Tudo 
conforme condir;6es, especificar;6es, valores e quantidades, constante no 
Anexo I e nos termos deste edital. 

Prestacao de servicos 
abrigamento institucional, em 
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regime de internato, para 
idosos e ou deficientes 
fisico / mentais, desassistidos 
pela familia grau II. 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 
- Fisioterapeutas (fisioterapia 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- Tecnicos de enf ermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
- Enfermeiros; 
- Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Service de lavanderia; 
- Higieriizacao diaria; 
- Suporte administrative, 
[uridico, recurses humano e 
financeiro; 
- Alfabetiza9ao de adultos; 
- Monitoramento interno e 
externo por cameras; 
- Atividade fisica orientada e 
terapia ocupacional; 

TOTAL 165.600,00 

2- DA DOTA~AO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitacao serao 
utilizados recurses proveniente da DOTAQAO OR<;AMENTARIA: I 

1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 
2100 10.144.08.241.0801-2021 3.3.90.39.00000 

3- DA PARTICIPA~AO 
3.1- Poderao participar desta licitacao todos os interessados e as empresas 
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituida e que 
satisfacarn as condicoes estabelecidas neste Edital. 
3.2- Os interessados deverao entregar ate o dia ..... / ..... / ..... as ..... : ..... 
horas no Departamento de Licita96es desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de precos. Envelope II contendo documentos 
para h abil itaoao, com as seguintes identifica96es na parte externa: 

PREGAO PRESENCIAL N° ..... /2017 
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ENVELOPE I - PROPOSTA DE PRE(;OS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGAO PRESENCIAL N° ..... / 201 7 
ENVELOPE II - DOCUMENTAc;Ao DE HABILITAc;Ao 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

3.3- E vedada a pa.rticipaoao direta ou indireta nesta licitacao: 
a) pessoa fisica; 
b) empresa em regime de subcontratacao, ou ainda, em cons6rcio; 
c) empresa que estiver sob falencia, concurso de credores, dissolucao, 

liquidacao; 
d) empresa que tenha sido declarada inid6nea para contratar com a 

Administracao Publica, 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 coridicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observancia ao Disposto do Inciso XXXIII do Artiga 7° da Corrstituicao 
Federal (anexo V). 
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverio apresentar 
declarac;io de enquadramento em regime de tributac;io para fazer valer 
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI, que 
devera ser entregue a Pregoeira no inicio ou durante a reuniio de 
abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope. 

4- DA REPRESENTAQA.O E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- 86 podera deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de 
precos e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutarios, legalmente identificado, ou pessoa 
fisica ou juridica, habilitada por meio de Procuracao, ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente, 
outorgando poderes necessaries a formulacao de propostas e a pratica de 
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja socio ou titular da 
empresa, devera apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de precos 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que devera ser 
entregue a Pregoeira no inicio ou durante a reuniao de abertura, ou enviada 
em um terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciara apenas um representante que sera o unico 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitat6rio e a responder por 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada. 
4.3- A nae apreseritacao do credenciamento, a incorrecao do documento 
credencial ou ausencia do representante, implicara na exclusao da proposta 
no certame. 
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5- DA IMPUGNA(;.AO DO EDITAL 
5.1- Decaira do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de 
impugnar o Edital, aquele que nao o fizer ate 02 (dois) dias uteis antes da 
data de abertura da sessao do Pregao. 

6- DA PRE-HABILITA(;.AO 
6.1- Os licitantes deverao apresentar Declarac;ao dando ciencia de que 
cumprem plenamente os requisitos de hubilitacao, conforme modelo no 
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no inicio da sessao. Podera tambem ser 
enviada ainda em um terceiro envelope. 

7- DA PROPOSTA DE PRE(;OS 
7.1- A proposta de precos - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, devera ser redigida em port.ugtrea, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
irrdicaoao do rnrmero deste Edital. Devera ser elaborada considerando as 
condicoes estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotacao de 
quantidade e o preco maximo tmitario e total, validade da proposta minima 
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, 
facilitando assim o julgamento. Nio devera ser cotado objeto que nio 
atendam as especdficaeoes minimas prevista no Anexo I, sob pena de 
desclassifica~io. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preco s - Anexo I, o proponente estara 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condicoes 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os precos deverao ser cotados em moeda nacional (nao se admitindo 
cotacao em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas ap6s a virgula, 
sendo que os digitos excedentes serao excluidos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preco maximo unitario e total 
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital. 
7.4- A Proposta de Precos, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotacao, (conforme link: 
http:/ /planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) que devera ser 
apresentada: na forma eletr6nica (Pen-Drive) para alimentacao do sistema de 
apuracao; 
7.5- Na apreseritacao da proposta de precos pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessaries para o atendimento do objeto desta 
licitacao, bem como todos os impastos, encargos trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, prestacao de aasistencia tecnica, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- A Pregoeira declarara aberta a sessao iniciando-se com a fase de 

·A( - - 4 
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credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2- Estando de posse da rela9ao das Licitantes Credenciadas a Pregoeira 
fara divulgacao verbal dos interessados, sendo que, as proponentes 
credenciadas poderao ofertar lances durante a sessao do Pregao, dando-se 
inicio ao recebimento dos envelopes "proposta de Precos" e "Documentos de 
Habili tacao". 

8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de precos, sera realizada 
sua conferencia, analise de sua conformidade com as exigencias do Edital. 
8.4- A Pregoeira procedera a classificacao da proposta de menor preco, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por 
cento), relativamente a de menor pre90, para participarem dos lances verbais. 

8.5- Caso nao haja pelo menos tres propostas nas condicoes definidas no 
item 8.4, serao classificadas as propostas subsequentes que apresentarem 
os menores precos, subsequentes, ate o maxima de tres. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serao desclassificadas as propostas de precos que: 

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

b) apresentem valores cotados acima do maxima estipulado no anexo I· ' 
c) apresentarem precos unitarios ou totais simb6licos, irris6rios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequiveis, havido assim como aquele 
incompativel com os precos praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 
e suas altera96es; 

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

8.7- Na ocorrencia de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances sera definida atraves de sorteio, 
onde tera preferencia para o lance a licitante sorteada. As licitantes 
proclamadas classificadas, sera dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em 
relacao a de menor preco, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 

8.8- A cada nova rodada sera efetivada a classifica9ao momentanea das 
propostas, o que definira a sequencia dos lances seguintes. 
8.9- 0 lance sempre devera ser inferior ao anterior ou da proposta de menor pr'eco. 

8.10- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicara a exclusao da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manuten9ao do ultimo preco por ela apresentado, para efeito de ordenacao 
das propostas. 

8.11- A pregoeira poder-a negociar com a licitante excluida da participa9ao 
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificacao. 
8.12- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o 
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proponente desistente as penalidades cabiveis. 
8.13- Caso nao se realize lances verbais, serao verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preco e o valor estimado para contratacan, 
hip6tese em que a Pregoeira podera negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor pr'eco. 
8.14- Ap6s este ato, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 

8.15- A Pregoeira examinara 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 examinara o atendimento das condicoes habilitat6rias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno as exigencias editaticias, sera 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente nao atender as exigencias, habilitat6rias, a Pregoeira 
negociara diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinan; os seus documentos de habilita9ao, sendo declarada vencedora e 
a ela sera adjudicado o objeto deste Pregao. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de precos, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarao em consideracao o criterio MENOR PRE<;O. 
8.20 - Os beneficiarios da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua 
proposta se situe no intervalo ate 5% (cinco por cento) de menor preeo 
de licitante nio beneficiario da mesma LC 123/2006, podem reformular 
no ato a sua proposta de pre90 para outro de menor valor 
caracterizando desempate legal. 0 empate do valor da proposta ja 
decide a classifica9io a favor da empresa beneficiaria da LC 123/2006. 
8.21- Os licitantes logo apos a abertura dos Envelopes "1" contendo a 
proposta de preco, que se apresentaram como beneficiarios da LC 
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus precos com os demais 
licitantes nio beneficiarios da mesma lei, para reformularem suas 
ofertas para a situa9io de menor pre90, e, assim, ser classificado em primeiro lugar. 

9- DA HABILITA<;AO 
9.1- As empresas deverao apresentar no ENVELOPE II, os seguintes 
documentos, os quais serao examinados pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio: 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresenta9ao de Certidao de Quitacao de Tributos e Contribui96es 
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio 
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
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apresenta9ao de Certidao 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 
apresentac;;ao de Certidao 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 -Justica do Trabalho, mediante 
apresenta9ao de Certidao de Negativa de Debitos Trabalhistas; 

f) Prova de regularidade para com a Vigilancia Sanitaria, Mediante 
apresentacao de Certidao de Regularidade, expedida pela Secretaria 
Municipal de Saude/Vigilancia Sanitaria; 

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e ultima alterac;;ao; 
h) Prova de inscricao no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
i) Declara9ao de Idoneidade (anexo III); 
j) Declarac;;ao de Observancia ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° 

da Constituic;;ao Federal (anexo V); 
9.2- Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados em original 
c6pia simples, autenticada por cart6rio competente, ou por servidor do 
Municipio de Pianalto ou em publicacao em orgao da imprensa oficial, e na 
forma de lei, e inclusive expedidos via internet. 
9.3- Os envelopes com documentos relativos a he.bilttacao das licitantes nao 
declaradas vencedoras, permanecerao em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, ate que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante 
vencedora. Ap6s este fato, ficarao por 20 (vinte) dias correntes a disposic;;ao 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao 
destruidos. 
9.4- Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo nao constar de lei especifica ou do pr6prio documento, sera 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua 
expedicao 

10- CONDI<;OES DE EXECU<;AO DO OBJETO 
10.1- Prestar a execuc;;ao dos services na forma ajustada, em parcela, ou 
seja, conforme a necessidade, deste Municipio de Planalto; 
10.2 - A contratada devera atender mediante autorizacao por escrito os 
pacientes encaminhados pela Secretaria de Saudey Asaistencia Social deste 
Municipio de Planalto; 
10.3 - Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias semanais, 
em perfeitas coridicoes de funcionamento, conservac;;ao e limpeza; 
10.4 - Fornecer alimentac;;ao, sendo 06 (seis) refeicoes diarias, 
confeccionadas de acordo com cardapio elaborado por uma Nutricionista e 
alimeritacar, especial ou por sonda, quando o estado do abrigado assim 
exigrr; 
10.5 - Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem como camas, 
travesseiros, cobertores, roupas de cama e banho, caloadoa, etc; 
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10.6 - Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais como: 
banhos e troca de fraldas, escovacao deritar-ia, cortes de unhas, cabelos e 
barba, auxilio para alimentacao, nos casos em que o abrigado nao puder 
alimentar-se sozinho, etc; 
10. 7 - A CONTRATADA responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, 
limpeza e conservac;ao do estabelecimento, durante toda a permanencia dos 
usuanos; 
10.8 - Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com nome do usuario 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos services 
prestados; 
10.9 - Atender aos encargos trabalhistas, previdericiarios, fiscais e 
comerciais decorrentes. 
10.10 - Manter durante toda a exectrcao do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigacoes por ela assumidas, todas as coridicoes de h.abilitacao e 
qualificacao exigidas na Iicitacao; 
10.11 - Apresentar sempre que solicitado, durante a execuc;ao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislacao em vigor quanto 
as obrigacocs assumidas na licitacao, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciartos, tributaries, fiscais e comerciais. 
10.12- 0 contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
tera vigencia ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administrac;ao. 

11- DO VALOR M.AXIMO 
11.1- 0 valor maximo correspondente ao total do objeto, e de R$ 
165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), conforme 
demonstrado no Anexo I, do presente ato convocat6rio. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execucar, do certame, nao 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc;ao do objeto, comportar-se 
de modo inid6neo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo 
o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e 
contratar com a adrnirristracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 
a reabilitaeao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecuc;ao total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislacao pertinentes a 
exectrcao do objeto contratual que acarrete a rescisao do contrato ou 
instrumento equivalente, o Municipio de Planalto, podera, ainda, garantida a 
previa defesa, aplicar a empresa contratada as sancoes previstas no art. 87 
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta correspondera a 10 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicacao das sanc;oes administrativas nao exclui a 
responsabilizac;ao do licitante por eventuais perdas e danos causados ao 
Municipio de Planalto. 
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13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessao, o proponente que desejar recorrer contra decis6es 
da Pregoeira, podora faze-lo, manifestando sua intencao com registro da 
sintese das suas razoes, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 
03 [tres] dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por 
escrito, contra-razoes em igual nurnero de dias, que comec;;arao a contar do 
terrnino do prazo do recorrente. 
13.2- A falta de manifestac;ao imediata e motivada do licitante em interpor 
recursos, ao final da sessao, importara a preclusao do direito de recursos e 
adjudicacao do objeto da licitacao pela Pregoeira ao vencedor. 
13.3- Os recursos contra decis6es da Pregoeira nao terao efeitos 
suspensivos. 
13.4- 0 acolhimento de recursos importara a invalidac;;ao dos atos 
insuscetiveis de aproveitamento. 

14- DA ADJUDICA<;Ao E DA HOMOLOGA<;Ao 
14.1- Inexistindo manifestac;;ao recursal, cabera a Pregoeira a adjudicac;ao do 
objeto da licitacao ao licitante vencedor, com a posterior homologac;;ao do 
resultado pelo Prefeito do Municipio de Pianalto, publicando-se a decisao em 
jornal oficial do Municipio 
14.2- Ocorrendo recursos, ap6s sua resolucao, cabera ao Prefeito do 
Municipio de Pianalto a adjudicac;;ao do resultado, com publicac;;ao da 
decisao em jornal oficial do Municipio. 
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, podera a Pregoeira 
negociar diretamente com o adjudicatario, buscando obter um melhor preco. 

15-DO PAGAMENTO 

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitac;;ao dar-se-ao ate o 15° 
(decimo quinto) dia subsequente a execucao mensal dos servicos, mediante 
apresentacao de Fatura ou Nota Fiscal de Servic;;os, devidamente atestada 
pela Secretaria de Cultura. 

16- DOS ANEXOS DO EDITAL 
16.1- E facultada a apresentacao dos Anexos em modelos pr6prios do 
proponente, desde que nao descaracterizem suas finalidades. 
16.2- Cornpoern esta Convocac;;ao Geral, alem das condic;;6es especificas, 
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Descric;ao do objeto a ser adquirido e demais informac;;6es; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
c) Anexo III - Modelo de Declaracao de Idoneidade; 
d) Anexo IV - Modelo de Declarac;;ao de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitac;ao; 
e) Anexo V - Modelo de Declarac;ao de Observancia ao Disposto do Inciso 

XXXIII do Artigo 7° da Constituic;;ao Federal; 

~9 
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f) Anexo VI - Modelo de declara9ao de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Minuta de Contrato; 

17- DAS DISPOSI(;OES GERAIS 
17.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impe9a a realiza9ao do certame na data marcada, a sessao sera 
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no 
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunica9ao em contrano. 

17.2- Esta licita9ao podera ser revogada por interesse publioo e anulada por 
ilegalidade de oficio ou mediante provoca9ao de terceiros, mediante parecer 
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos 
inerentes aos recursos quanto a concessao de prazo para contradit6rio. 
17.3- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao 
relevar omiss6es puramente formais, desde que nao reste infringido o 
principio da vincula9ao ao instrumento convocat6rio. 
17.4- sera(ao) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato 
publico de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) serajao] assinada(s) pela 
Pregoeira, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 
17.5- A licita9ao nao implica da obrigatoriedade de compra por parte do 
Municipio de Planalto. Ate a entrega do empenho, podera o licitante 
vencedor ser excluido da licitacao, sem direito a indeniza9ao ou 
ressarcimento e sem prejuizo de outras sarrcdes cabiveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, 
anterior ou posterior ao julgamento desta licita9ao, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, tecnica ou administrativa. 
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugna96es e a apresenta9ao escrita 
dos recursos deverao ser protocolizados junto a Prefeitura do Municipio de 
Planalto, na Praca Sao Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 - 
Planalto, Estado do Parana, no horario das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 horas. 

17.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Nao obstante 
qualquer mudan9a de domicilio da CONTRATADA que, em razao disso, e 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notifica9ao, cita9ao inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-Pr., de de . 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

I... .•• ·r~ 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA~AO 
DE SERVI~OS N° .... /2017 

PREGAO PRESENCIAL N° .... /2017 

Contrato administrativo de prestacao de services que entre si fazem o 
Munier pio de Pianalto e a empresa , na forma abaixo. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurfdica de direito Publico 
Interno, com sede a Praca Sao Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INACIO JOSE WERLE, em pleno exercfcio de seu mandato e funcoes, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Municfpio de Pianalto, Estado do 
Parana, portador da Cedula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF /MF sob n° 
815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente 
inscrita no CNPJ sob n." , com sede a 
................................................................ , N° , 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.? , residente e 
domiciliado(a), na Cidade de . 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tern por objeto a contratacao de empresa 

especializada, para prestacao de services de abrigamento institucional, em regime de 
internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio 
de Pianalto, conforme abaixo segue: 
ITEM I QUANT I UNID. I DISCRIMINA<;AO v ALOR I v ALOR 

UNIT. TOTAL 
01 UN/ MES I Prestacao de servicos de 

abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos 
e ou deficientes fisico / mentais, 
desassistidos pela familia grau 
II. 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 
- Fisioterapeutas (fisioterapia 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- Tecnicos de enfermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
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- Enfermeiros; 
- Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Service de lavanderia; 
- Higieniza<;ao diaria: 
- Suporte administrativo, 
juridico, recursos humano e 
financeiro; 
- Alfabetiza<;ao de adultos; 

Monitoramento interno e 
externo por cameras; 
- Atividade fisica orientada e 
terapia ocupacional; 

TOTAL 
Paragrafo Unico - Integram e completam o presente termo Contratual, 

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condicoss expressas no edital Pregao Presencial n° ..... /2017, juntamente com seus 
anexos ea proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela execucao do objeto ora contratado, a CONTRAT ANTE pagara a 

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

CLAUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos dar-se-ao ate o 15° ( decimo quinto) dia subsequente a 

execucao mensal dos servicos, mediante apresenta<;ao de Fatura ou Nata Fiscal de 
Services, devidamente atestada pela Secretaria de Cultura. 

CLAUSULA QUARTA 
DA DOT A<;AO OR<;AMENT ARIA 
Para cobertura das despesas decorrentes desta contrata<;ao serao 

utilizados recursos pr6prios do Municipio de Pianalto, Proveniente da seguinte 
DOT A<:;AO OR<:;AMENT ARIA: 

1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 
2100 10.144.08.241.0801-2021 3.3.90.39.00000 
CLAUSULA QUINT A 
DOSPRAZOS 
O prazo para a execucao dos servicos objeto do respectivo contrato, 

sera ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lein° 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administra~ao. 

CLAUSULA SEXTA 
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DOS TERMOS ADITIVOS 
Serao incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 

qualquer modificacao que venha a ser necessana durante a sua vigencia, decorrente 
das obrigacoss assumidas pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Paragrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRAT ANTE receber 

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

Paragrafo Segundo - Constituem obrigacoes da CONTRAT ANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar a CONTRATADA as condicoes necessarias a regular execucao 

do Contrato; 
c) Solicitar a execucao dos servicos de forma parcelada, sempre que 

houver necessidade, sendo que nao ha quantidade minima a ser 
solicitada. Assim a empresa Contratada devera, sempre que 
solicitado, prestar os servicos, independentemente da quantidade de 
services solicitado; 

d) Emitir as requisicoes dos servicos pela Secretaria de Acao Social, 
quando houver necessidade, com antecedencia de 24 (vinte e quatro) 
horas; 

e) Fiscalizar e acompanhar os services, atraves de furicionario 
devidamente designado pela Secretaria de Saude./ Assistencia Social, 
que deterrninara os dias, o tipo de service e os locais onde serao 
realizados os services, expedindo a respectiva Ordem de Servico; 

f) o Municipio de Pianalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo 
e qualquer servico que nae atenda as especificacoes exigidas, ou que 
sejam considerados inadequados; 

Paragrafo Terceiro -Constituem obrigacoes da CONTRATADA: 
a) Prestar a execucao dos servicos na forma ajustada, em parcela, ou 

seja, conforme a necessidade, deste Municipio de Pianalto; 
b) Atender mediante autorizacao por escrito os pacientes 

encaminhados pela Secretaria de Saude / Assistencia Social deste 
Municipio de Pianalto; 

c) Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias 
semanais, em perfeitas condicoes de funcionamento, conservacao e 
limpeza; 

d) Fornecer alimentacao, sendo 06 (seis) refeicoes diarias, 
confeccionadas de acordo com cardapio elaborado por uma 
Nutricionista e alimentacao especial ou por sonda, quando o estado 
do abrigado assim exigir; 

e) Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem coma camas, 
travesseiros, cobertores, roupas de cama e banho, calcados, etc; 
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£) Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais como: 
banhos e troca de fraldas, escovacao dentaria, cortes de unhas, 
cabelos e barba, auxilio para alimentac;ao, nos casos em que o 
abrigado nao puder alimentar-se sozinho, etc; 

g) Responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, limpeza e 
conservacao do estabelecimento, durante toda a permanencia dos 
usuarios: 

h) Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com nome do usuario 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos 
services prestados; 

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais decorrentes; 

j) Manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigacoos por ela assumidas, todas as condicoes de 
habilitacao e qualificacao exigidas na Iicitacao: 

k) Apresentar sempre que solicitado, durante a execucao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislacao em vigor 
quanto as obrigacoes assumidas na Iicitacao, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITA VA 
DA CESSAO DO CONTRATO 
A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa ftsica ou juridica, sem autorizacao previa, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuencia expressa da Contratante. 

CLAUSULA NONA 
DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA serao aplicadas multas pela 

CONTRAT ANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecucan total ou 
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e 
legislacao pertinentes a execucao do objeto contratual que acarrete a rescisao do 
contrato, o Municipio de Pianalto, podera, ainda, garantida a previa defesa, aplicar a 
empresa contratada as sancoes previstas no art. 87 da Lein° 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta correspondera a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

Paragrafo Segundo - Pelo retardamento da execucao do contrato, 
quando nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto 
adquirido, comportar-se de modo irridorieo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantindo o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de 
licitar e contratar com a administracao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 
reabilitacao perante o Municipio de Pianalto. 

CLAUSULA DECIMA 
DOS TERMOS ADITIVOS •.. 

_J~ 4 
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Serao incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 
qualquer modificac;:ao que venha a ser necessaria durante sua vigencia, decorrente 
das obrigac;:6es assumidas pela contratada, alterac;:6es nas especificac;:6es quantitativas 
e qualitativas ou prazos dos servicos prestados a contratante. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DARESCISAO 
Ficara o presente Contrato rescindido, mediante formalizaoao, 

assegurado o contradit6rio e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais; 
b) a lentidao do seu cumprimento, levando a Administrac;:ao a comprovar 

a impossibilidade da conclusao dos servic;:os nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juizo da Administrac;:ao, na execucao dos 

servic;:os/ objeto contratado; 
d) nao entrega do objeto, sem justa causa ou previa comunicac;:ao a 

Administrac;:ao; 
e) a subcontratac;:ao total do objeto deste Contrato, sem previa autorizacan 

do CONTRATANTE, associacao da CONTRATADA com outrem, a 
cessao ou transferencia total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou 
incorporac;:ao, que afetem a boa execucao do presente Contrato; 

£) o desatendimento das determinac;:6es regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato, 
assim como a de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execuc;:ao do contrato; 
h) decretac;:ao de falencia ou instauracao de insolvencia civil; 
i) dissoluc;:ao de Sociedade; 
j) alterac;:ao social e a modificac;:ao da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que, a juizo da Administrac;:ao, prejudiquem a execucao deste 
Contra to; 

k) razoes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera 
administrativa a que esta subordinada o CONTRAT ANTE e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Publico, 

1) ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execucao deste Contrato. 
Paragrafo Primeiro - 0 presente Contrato podera ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lein°. 
8.666/93. 

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRAT ANTE, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DA VIGENCIA 
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O prazo de vigenda do presente contrato sera ate 31 de janeiro de 2020, 
tendo infcio a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na 
forma da Lei. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, 

com base na Iegislacao em vigor. 
CLAUSULA DECIMA QUART A 
DOFORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Nao obstante qualquer 
mudanc;a de domicflio da CONTRATADA que, em razao disso, e obrigada a manter 
um representante com plenos poderes para receber notificac;ao, citacao inicial e 
outras medidas em direito permitidas. 

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

Pianalto-Pr., de de . 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
···················································· 
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EDITAL DE LICITA(:AO N' 127/2017 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PRE<;O 

O Municipio de Planalto, Estado do Parana, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praca 
Sao Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inacio 
Jose Werle e a Senhora Carla Fatima Mombach Sturm Pregoeira, nomeada 
pela Portaria de n° 002/2017 de 02/01/2017, tornam publico a realizacao 
de Iicitacao na modalidade PREGA.O PRESENCIAL, do tipo MENOR PRE~O, 
para a corrtratacao de empresa especializada, para preatacao de servi~os 
de abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou 
deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Pianalto, 
que sera regida pela Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; 
Decreto Municipal de n° 2727 /2007 de 26/06/2007 suas alteracoea, e 
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93, suas alteracoes, LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006 e demais legislacoes aplicaveis, a ser executado 
pela Cornissao designada pela Portaria n° 072/2017 de 18/ 10/2017, e nas 
coridicoes fixadas neste edital e seus anexos. 

ABERTURA 
A abertura da presente Iicitacao se dara em sessao publica, a ser realizada 
no dia 12/01/2018, as 09:00 horas, na sala de reunioes da Corrris sao de 
Licitacao da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereco na Praca Sao 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto-Pr. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitacao tern por objeto a selecao de proposta para a 
contratacao de empresa especializada, para prestacao de services de 
abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou 
deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Planalto, Tudo 
conforme coridicoes, especificacoes, valores e quantidades, constante no 
Anexo I e nos termos deste edital. 

Prestacao de servicos 
abrigamento institucional, em 

1 
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regime de internato, para 
idosos e ou deficien tes 
fisico / mentais, desassistidos 
pela farnilia grau II. 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 
- Fisioterapeutas (fisioterapiai 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- Tecnicos de enf ermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
- Enfermeiros; 
- Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Service de lavanderia; 
- Higieniza9ao diaria; 
- Suporte administrativo, 
~uridico, recursos humano e 
financeiro; 
- Alfabetiza9ao de adultos; 
- Monitoramento interno e 
externo por cameras; 
- Atividade fisica orientada e 
terapia ocupacional; 

TOTAL 165.600,00 

2- DA DOTA<;AO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta Iicitaoao serao 
utilizados recursos proveniente da DOTA<;AO OR<;AMENTARIA: I 

1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3. 90.39.00000 
2100 10.144.08.241.0801-2021 3.3.90.39.00000 

3- DA PARTICIPA<;AO 
3.1- Poderao participar desta licitacao todos os interessados e as empresas 
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituida e que 
satisfacam as corrdicoes estabelecidas neste Edital. 
3.2- Os interessados deverao entregar ate o dia 12/01/2018 as 09:00 
horas no Departamento de Licitacoes desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 
envelope I contendo proposta de precos. Envelope II contendo documentos 
para habilitacao, com as seguintes iderrtificacoes na parte externa: 

PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017 
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ENVELOPE I - PROPOSTA DE PRE<;;:OS 
PROPONENTE:~omedaempres~ 

PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017 
ENVELOPE II - DOCUMENTA<;;:Ao DE HABILITA<;;:Ao 
PROPONENTE: (name da empresa) 

3.3- E vedada a participac;;ao direta ou indireta nesta licitac;;ao: 
a) pessoa fisica; 
b) empresa em regime de subcontratac;;ao, ou ainda, em cons6rcio; 
c) empresa que estiver sob falencia, concurso de credores, dissoluc;;ao, liquidac;;ao; 

d) empresa que tenha sido declarada inidonea para contratar com a 
Administrac;;ao Publica, 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 condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme 
Observancia ao Disposto do Inciso XXXIII do Artiga 7° da Constituic;;ao Federal (anexo V). 
3.4 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverao apresentar 
declaraqao de enquadramento em regime de tributaqao para fazer valer 
o direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI, que 
devera ser entregue a Pregoeira no inicio ou durante a reunlae de 
abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope. 

4- DA REPRESENTA<;AO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- 86 podera deliberar em name do licitante, formulando ofertas/lances de 
pr'ecos e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutarios, legalmente identificado, ou pessoa 
fisica ou juridica, habilitada par meio de Procuracao, ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do anexo II, ou documento equivalente, 
outorgando poderes necessarios a formulac;;ao de propostas e a pratica de 
todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja socio ou titular da 
empresa, dever-a apresentar documentos que comprovem sua capacidade de 
representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de prec;;os 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que devera ser 
entregue a Pregoeira no inicio ou durante a reuniao de abertura, ou enviada 
em um terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciara apenas um representante que sera o (mica 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitat6rio e a responder par 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, par sua representada. 
4.3- A nao apresentac;;ao do credenciamento, a incorrec;;ao do documento 
credencial ou ausencla do representante, implicara na exclusao da proposta no certame. 
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5- DA IMPUGNA<;Ao DO EDITAL 
5.1- Decaira do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de 
impugnar o Edital, aquele que nao o fizer ate 02 (dois) dias uteis antes da 
data de abertura da sessao do Pregao. 

6- DA PRE-HABILITA<;Ao 

6.1- Os licitantes deverao apresentar Declarac:;ao dando ciericia de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitac:;ao, conforme modelo no 
Anexo IV, diretamente a Pregoeira, no inicio da sessao. Podera tambem ser 
enviada ainda em um terceiro envelope. 

7- DA PROPOSTA DE PRE<;os 
7.1- A proposta de precos - envelope I, devidamente assinada pelo 
proponente ou seu representante legal, devera ser redigida em portugues, 
datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com 
indicac:;ao do rrumero deste Edital. Devera ser elaborada considerando as 
corrdicoes, estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se 
minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotacao de 
quantidade e o prec:;o maximo unitario e total, validade da proposta minima 
de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo I do presente Edital, 
facilitando assim o julgamento. Nio devera ser cotado objeto que nio 
atendam as especifica~oes minimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassifica~io. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Prec:;os - Anexo I, o proponente estara 
assumindo automaticamente o cumprimento de todas as condic:;oes 
estabelecidas na mesma. 
7.3- Os precos deverao ser cotados em moeda nacional [nao se admitindo 
cotacao em moeda estrangeira), limitada a 02 (duas) casas ap6s a virgula, 
sendo que os digitos excedentes serao excluidos pela Pregoeira e pela Equipe 
de Apoio sem arredondamento, sendo que o preco rnaximo unitario e total 
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital. 
7.4- A Proposta de Prec:;os, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotac:;ao, (conforme link: 
http://planalto.pr.gov. br /upload/ downloads/ esProposta.exe) que devera ser 
apresentada: na forma eletr6nica (Pen-Drive) para alimentac:;ao do sistema de apuracao: 

7.5- Na apresentac:;ao da proposta de precos pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessarios para o atendimento do objeto desta 
licitac:;ao, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, prestac:;ao de assistencia tecnica, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- A Pregoeira declarara aberta a sessao iniciando-se com a fase de 
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credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2- Estando de posse da relacao das Licitantes Credenciadas a Pregoeira 
fara divulgacao verbal dos interessados, sendo que, as proponentes 
credenciadas poderao ofertar lances durante a sessao do Pregao, dando-se 
inicio ao recebimento dos envelopes "proposta de Prec;os" e "Documentos de 
Habilitac;ao". 

8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de prec;os, sera realizada 
sua conferencia, analise de sua conformidade com as exigencias do Edital. 
8.4- A Pregoeira procedera a cla.ssificacao da proposta de menor pr'eco, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por 
cento), relativamente a de menor preco, para participarem dos lances verbais. 

8.5- Caso riao haja pelo menos tres propostas nas condi96es definidas no 
item 8.4, serao classificadas as propostas subsequentes que apresentarem 
os menores precos, subsequentes, ate o maxima de tres. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serao desclassificadas as propostas de prec;os que: 

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

b) apresentem valores cotados acima do maxima estipulado no anexo I· ' 
c) apresentarem precos unitarios ou totais simb61icos, irris6rios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequivels, havido assim como aquele 
incompativel com os precos praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 
e suas alteracoes: 

d) considerar qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edita! e seus anexos. 

8. 7- Na ocorrencia de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances sera definida atraves, de sorteio, 
onde tera preferencia para o lance a licitante sorteada. As licitantes 
proclamadas classificadas, sera dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em 
relac;ao a de menor preco, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 

8.8- A cada nova rodada sera efetivada a classificac;ao momentanes das 
propostas, o que definira a sequencia dos lances seguintes. 
8.9- 0 lance sempre devera ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preco. 

8.10- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicara a exclusao da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutencao do ultimo preco por ela apresentado, para efeito de ordenac;ao das propostas. 

8.11- A pregoeira podera negociar com a licitante excluida da participac;ao 
dos lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificac;ao. 
8.12- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o 
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proponente desistente as penalidades cabiveis. 
8.13- Caso nao se realize lances verbais, serao verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preco e o valor estimado para contratac;ao, 
hip6tese em que a Pregoeira podera negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preco. 
8.14- Ap6s este ato, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas. 
8.15- A Pregoeira exarninara a aceitabilidade, quanta 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 examinara o atendimento das condicoes habilitat6rias da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17- Constatado o atendimento pleno as exigencias editaticias, sera 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital pela Pregoeira. 
8.18- Se a proponente nao atender as exigencias habilitat6rias, a Pregoeira 
negociara diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
examinara os seus documentos de habilitac;ao, sendo declarada vencedora e 
a ela sera adjudicado o objeto deste Pregao. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de precos, a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio levarao em considerac;ao o criteria MENOR PREc.;o. 
8.20 - Os beneficiarios da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua 
proposta se situe no intervalo ate 5% (cinco por cento) de menor preco 
de licitante nio beneficiario da mesma LC 123/2006, podem reformular 
no ato a sua proposta de preco para outro de menor valor 
caracterizando desempate legal. 0 empate do valor da proposta ja 
decide a classifica9io a favor da empresa beneficiaria da LC 123/2006. 
8.21- Os licitantes logo apos a abertura dos Envelopes "1" contendo a 
proposta de preco, que se apresentaram como beneficiarios da LC 
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus precos com os demais 
licitantes nio beneficiartos da mesma lei, para reformularem suas 
ofertas para a situa9io de menor pre90, e, assim, ser classificado em 
primeiro lugar. 

9- DA HABILITAc.;Ao 
9.1- As empresas deverao apresentar no ENVELOPE II, os seguintes 
docurrientos, os quais serao examinados pela Pregoeira e pela Equipe de 
Apoio: 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentaoao de Certidao de Quitacao de Tributos e Contribuic;oes 
Federais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio 
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
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apresenta9ao de Certidao 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 
apresentacao de Certidao 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 .Justica do Trabalho, mediante 
apresentacno de Certidao de Negativa de Debitos, Trabalhistas; 

f) Prova de regularidade para com a Vigilancia Sanitaria, Mediante 
apresenta<;ao de Certidao de Regularidade, expedida pela Secretaria 
Municipal de Saude/Vigilancia Sanitaria, 

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e trltirna altera9ao; 
h) Prova de inscri9ao no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
i] Declaracao de Idoneidade (anexo III); 
j) Declaraoao de Observancia ao Disposto do Inciso XX.XIII do Artigo 7° 

da Constitui9ao Federal (anexo V); 
9.2- Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados em original 
c6pia simples, autenticada por cart6rio competente, ou por servidor do 
Municipio de Planalto ou em publicacao em orgao da imprensa oficial, e na 
forma de lei, e inclusive expedidos via internet. 
9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilita9ao das licitantes nao 
declaradas vencedoras, permanecerao em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, ate que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante 
vencedora. Ap6s este fato, ficarao por 20 (vinte) dias correntes a disposi<;ao 
das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao 
destruidos. 

9.4- Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo nao constar de lei especifica ou do pr6prio documento, sera 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua 
expedi<;ao 

10- CONDI<;;OES DE EXEcuc;;.Ao DO OBJETO 
10.1- Prestar a cxecucan dos services na forma ajustada, em parcela, ou 
seja, conforme a necessidade, deste Municipio de Planalto; 
10.2 - A contratada devera atender mediante autoriza9ao por escrito os 
pacientes encaminhados pela Secretaria de Sau.de/ Assistencia Social deste 
Municipio de Planalto; 
10.3 - Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias semanais, 
em perfeitas condicoes de funcionamento, conserva9ao e limpeza; 
10.4 - Fornecer alimentacao, sendo 06 (seis) refei96es diariaa, 
confeccionadas de acordo com cardapio elaborado por uma Nutricionista e 
alimenta9ao especial ou por sonda, quando o estado do abrigado assim exigir; 

10.5 - Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem coma camas, 
travesseiros, cobertores, roupas de cama e banho, calcados , etc; 
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10.6 - Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais como: 
banhos e troca de fraldas, escovacao dentaria, cortes de unhas, cabelos e 
barba, auxilio para alimentac;ao, nos casos em que o abrigado nao puder 
alimentar-se sozinho, etc; 

10. 7 - A CONTRATADA responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, 
limpeza e conservac;ao do estabelecimento, durante toda a permanencia dos usuarios; 

10.8 - Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com nome do usuario 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos services prestados; 

10.9 - Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes. 

10.10 - Manter durante toda a execuc;ao do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigacoes por ela assumidas, todas as condic;oes de habilitac;ao e 
qualificac;ao exigidas na licitac;ao; 
10.11 - Apresentar sempre que solicitado, durante a execuc;ao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislac;ao em vigor quanto 
as obrigac;oes assumidas na licitac;ao, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, tributaries, fiscais e comerciais. 
10.12- 0 contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, 
tera vigencia ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administrac;ao. 

11- DO VALOR MJ\XIMO 

11.1- 0 valor rnaximo correspondente ao total do objeto, e de R$ 
165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), conforme 
demonstrado no Anexo I, do presente ato convocat6rio. 

12- DAS PENALIDADES 

12.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc;ao do objeto, comportar-se 
de modo inid6neo, fizer declaracar, falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo 
o direito previo da citac;ao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e 
contratar com a administrac;ao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida 
a reabilitac;ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecuc;ao total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislac;ao pertinentes a 
execuc;ao do objeto contratual que acarrete a rescisao do contrato ou 
instrumento equivalente, o Municipio de Planalto, podera, ainda, garantida a 
previa defesa, aplicar a empresa contratada as sanc;oes previstas no art. 87 
da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de multa esta correspondera a 10 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicac;ao das sanc;oes administrativas nao exclui a 
responsabilizac;ao do licitante por eventuais perdas e danos causados ao Municipio de Planalto. 
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13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessao, o proponente que desejar recorrer contra decis6es 
da Pregoeira, podera faze-lo, manifestando sua intern;ao com registro da 
sintese das suas razoes, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 
03 (tres] dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por 
escrito, contra-raz6es em igual numero de dias, que comec;arao a contar do 
termino do prazo do recorrente. 
13.2- A falta de manifestac;ao imediata e motivada do licitante em interpor 
recursos, ao final da ecssao, importara a preclusao do direito de recursos e 
adjudicac;ao do objeto da licitac;ao pela Pregoeira ao vencedor. 
13.3- Os recursos contra decisoes da Pregoeira riao terao efeitos suspens1vos. 

13.4- 0 acolhimento de recursos importara a invalidac;ao dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

14- DA ADJUDICA(;.AO E DA HOMOLOGA(;.AO 
14.1- Inexistindo manifestac;ao recursal, cabera a Pregoeira a adjudicac;ao do 
objeto da licitac;ao ao licitante vencedor, com a posterior homologac;ao do 
resultado pelo Prefeito do Municipio de Planalto, publicando-se a decisao em jornal oficial do Municipio 

14.2- Ocorrendo recursos, ap6s sua resoluc;ao, cabera ao Prefeito do 
Municipio de Planalto a adjudicac;ao do resultado, com publicac;ao da 
decisao em jornal oficial do Municipio. 
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, podera a Pregoeira 
negociar diretamente com o adjudicatario, buscando obter um melhor preco. 

15-DO PAGAMENTO 

15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitac;ao dar-se-ao ate o 15° 
(decimo quinto) dia subsequente a execuc;ao mensal dos servic;os, mediante 
apresentac;ao de Fatura ou Nota Fiscal de Services, devidamente atestada pela Secretaria de Cultura. 

16- DOS ANEXOS DO EDITAL 

16.1- E facultada a apresentac;ao dos Anexos em modelos pr6prios do 
proponente, desde que nao descaracterizem suas finalidades. 
16.2- Comp6em esta Convoca,;ao Geral, alern <las condi,;6es especificas, 
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Descric;ao do objeto a ser adquirido e demais informac;6es; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
c) Anexo III - Modelo de Declarac;ao de Idoneidade; 
d) Anexo IV - Modelo de Declarac;ao de Cumprimento dos Requisitos de Habilitac;ao; 

e) Anexo V - Modelo de Declarac;ao de Observancia ao Disposto do Inciso 
XXXIII do Artigo 7° da Constituic;ao Federal; 
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f) Anexo VI - Modelo de declara9ao de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Minuta de Contrato; 

17- DAS DISPOSI~OES GERAIS 
17.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impe<;.::a a realizacan do certame na data marcada, a sessao sera 
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no 
horario anteriormente estabelecido, desde que riao haja comunicac;ao em contrario. 

17.2- Esta licita<;.::ao podera ser revogada por interesse publico e anulada por 
ilegalidade de oficio ou mediante provoca9ao de terceiros, mediante parecer 
por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos 
inerentes aos recursos quanto a concessao de prazo para contradit6rio. 
17.3- A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao 
relevar omissoes puramente formais, desde que nae reste infringido o 
principio da vincula<;.::ao ao instrumento convocat6rio. 
17.4- sera(ao) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato 
publico de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) sera(ao) assinada(s) pela 
Pregoeira, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 
17.5- A licitacao nao implica da obrigatoriedade de compra por parte do 
Municipio de Planalto. Ate a entrega do empenho, podern o licitante 
vencedor ser excluido da licita<;.::ao, sem direito a indeniza9ao ou 
ressarcimento e sem prejuizo de outras sancoes cabiveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, 
anterior ou posterior ao julgamento desta licita<;.::ao, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, tecnica ou administrativa. 
17.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnaco-s, e a apresenta<;.::ao escrita 
dos recursos deverao ser protocolizados junto a Prefeitura do Municipio de 
Planalto, na Praca Sao Francisco de Assis, 1583, Centro - CEP 85.750.000 - 
Planalto, Estado do Parana, no horario das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17:30 horas. 

17. 7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Nao obstante 
qualquer mudanea de domicilio da CONTRATADA que, em razao disso, e 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notifica9ao, cita<;.::ao inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-Pr., 29 de dezembro de 2017. 

_:j~~,~~ 
INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICIPIO: EST. _ 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 
portador(a) da cedula de identidade sob n° e CPF 

sob n° , A participar do procedimento 
licitat6rio, sob a modalidade de PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017, 

instaurado pelo Municipio de Pianalto, 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 necessarios. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente 

Local e data I / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

I I 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 
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PLANALTO - PARANA 

PREGA.O PRESENCIAL N° 127/2017 

ANEXO III - DECLARAf;A.O DE IDONEIDADE 

RAZAO SOCIAL:. _ 

CNPJ N° 
~-------------------------~ 

ENDERE<;O FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitat6rio, sob a modalidade de PREGAO 

PRESENCIAL N° 127 /2017, instaurado pelo Municipio de Planalto, que nao 

fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder Publico, 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a pre sen te. 

Local e data I / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

12 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praca Siio Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
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PLANALTO - PARANA 

PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017 

ANEXO IV - DECLARA<;AO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITA<;AO 

(documento obrigatorio) 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitat6rio sob a modalidade de PREGAO PRESENCIAL N° 

127 /2017, instaurado pelo Municipio de Planalto, declara para fins de 

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de 
habilita~ao exigidos no respectivo edital de licitacao. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017 

ANEXO V - DECLARA~AO DE OBSERV.ANCIA AO DISPOSTO 
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7" DA CONSTITUic;:Ao FEDERAL 

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licita9ao 
modalidade de PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017, por seu representante, 

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e demais Iegislacar, pertinente, que, nos termos do § 6° do 

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em 

situa9ao regular perante o Ministerio do Trabalho, no que se refere a 
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui9ao 
Federal. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

Local e data I / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praca Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

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

PREGAO PRESENCIAL N° 127 /2017 

ANEXO VI - Declaraqao de enquadramento em regime de 
tributaqao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(na hipotese do licitante ser uma ME ou EPP) 

ENDERE<;O FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa. _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do 

procedimento licitat6rio sob a modalidade de PREGAO PRESENCIAL N° 

127/2017, instaurado pelo Municipio 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. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

Local e data I / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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DECLARACA.O DE RECEBIMENTO 
PREGA.O PRESENCIAL N° 127/2017 

EMPRESA: 
--------------------- CNP JN O 

---------------------- 
END ERE<; O: _ 

CIDADE: EST ADO: 
------ 

declara o recebimento do Edita! PREGA.O PRESENCIAL N° 

127/2017, anexos I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, referente 

contratacgr, de empresa especializada, para presta9ao de servicos de 

abrigamento institucional, em regime de intemato, para idosos e ou 

deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Planalto. 

Planalto-Pr. de de 
--- 

NOME: _ 

RGN° 

ASSINATURA: 
------------ 
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Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTA<;Ao 
DE SERVI<;OS N° .... ./2017 

PREGAO PRESENCIAL N° .... ./2017 

Contrato administrativo de prestacao de servicos que entre si fazem o 
Munier pio de Planalto e a empresa , na forma abaixo. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa juridica de direito Publico 
Interno, com sede a Praca Sao Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INACIO JOSE WERLE, em pleno exercicio de seu mandato e funcoos, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Municfpio de Planalto, Estado do 
Parana, portador da Cedula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF /MF sob n° 
815.418.219-04. 

CONTRATADA: , devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.? , com sede a 
................................................................ , N° , 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.? , residente e 
domiciliado(a), na Cidade de·································································································· 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tern por objeto a contratac_;ao de empresa 

especializada, para prestacao de servioos de abrigamento institucional, em regime de 
internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio 
de Planalto, conforme abaixo sezue: 

01 

ITEM I QUANT I UNID. DISCRIMINA<;AO VALOR 
UNIT. 

VALOR 
72 UN/MES/ Prestacao de servicos de 

abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos 
e ou deficientes fisico / mentais, 
desassistidos pela familia grau 
II. 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 
- Fisioterapeutas (fisioterapia 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- Tecnicos de enfermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
- Enfermeiros; 

TOTAL 
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- Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Service de lavanderia; 
- Higienizac;ao diaria; 
- Suporte administrativo, 
juridico, recursos humano e 
financeiro; 
- Alfabetizac;ao de adultos; 
- Monitoramento interno e 
externo por cameras; 
- Atividade fisica orientada e 
ter~a ocu__E<!cional; 

TOTAL 
Paragrafo Unico - Integram e completam o presente termo Contratual, 

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condic;oes expressas no edital Pregao Presencial n° ..... /2017, juntamente com seus 
anexos ea proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SECUNDA 
DO VALOR 

Pela execucao do objeto ora contratado, a CONTRAT ANTE pagara a 
CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante 
denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
Os pagamentos dar-se-ao ate o 15° (decimo quinto) dia subsequente a 

execuc;ao mensal dos services, mediante apresentac;ao de Fatura ou Nota Fiscal de 
Services. devidamente atestada pela Secretaria de Cultura. 

CLAUSULA QUARTA 
DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA 
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratac;ao serao 

utilizados recursos pr6prios do Municfpio de Pianalto, Proveniente da seguinte 
DOTA<;Ao OR<;AMENTARIA: 

1560 09.126.10.301.1001-2027 
2100 3.3. 90.39.00000 

CLAUS ULA QUINT A 
DOSPRAZOS 

10.144.08.241.0801-2021 3.3.90.39.00000 

O prazo para a execucao dos servi~os objeto do respectivo contrato, 
sera ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lein° 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administra~ao. 

CLAUSULA SEXT A 
DOS TERMOS ADITIVOS 
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Serao incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 
qualquer modifica<;ilo que venha a ser necessilria durante a sua vigi'ncia, decorrente 
das obrigac;oes assumidas pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Paragrafo Prirneiro - Constituem direitos da CONTRAT ANTE receber 

o objeto deste Contrato nas condi<;6es aveni;adas e da CONTRATADA perceber o 
valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Paragrafo Segundo - Constituem obrigac;oes da CONTRAT ANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a CONTRATADA as condic;oes necessarias a regular execuc;ao do Contrato; 

c) Solicitar a execuc;ao dos servic;os de forma parcelada, sempre que 
houver necessidade, sendo que nao ha quantidade minima a ser 
solicitada. Assim a empresa Contratada devera, sempre que 
solicitado, prestar os servic;os, independentemente da quantidade de 
services solicitado; 

d) Emitir as requisic;oes dos servic;os pela Secretaria de Acao Social, 
quando houver necessidade, com antecedencia de 24 (vinte e quatro) horas; 

e) Fiscalizar e acompanhar os servic;os, atraves de funcionario 
devidamente designado pela Secretaria de Sauda/ Assistencia Social, 
que determinara os dias, o tipo de servic;o e os locais onde serao 
realizados os servicos, expedindo a respectiva Ordem de Servic;o; 

f) o Municfpio de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo 
e qualquer servic;o que nae atenda as especificac;oes exigidas, ou que 
sejam considerados inadequados; 

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigac;oes da CONTRATADA: 
a) Prestar a execuc;ao dos servic;os na forrna ajustada, em parcela, ou 

seja, conforme a necessidade, deste Municfpio de Planalto; 
b) Atender mediante autorizac;ao por escrito os pacientes 

encaminhados pela Secretaria de Sauda/ Assistencia Social deste 
Munier pio de Planalto; 

c) Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias 
semanais, em perfeitas condic;oes de funcionamento, conservac;ao e limpeza; 

d) Fornecer alimentac;ao, sendo 06 (seis) refeic;oes diarias, 
confeccionadas de acordo com cardapio elaborado por uma 
Nutricionista e alimentac;ao especial ou por sonda, quando o estado 
do abrigado assim exigir; 

e) Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem corno camas, 
travesseiros, cobertores, roupas de cama e banho, calc;ados, etc; 
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f) Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais como: 
banhos e troca de fraldas, escovacao dentaria, cortes de unhas, 
cabelos e barba, auxflio para alimentac;ao, nos casos em que o 
abrigado nae puder alimentar-se sozinho, etc; 

g) Responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, limpeza e 
conservac;ao do estabelecimento, durante toda a permanencia dos usuartos, 

h) Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com nome do usuario 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos 
services, prestados; 

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais decorrentes; 

j) Manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigac;oes por ela assumidas, todas as condic;oes de 
habilitac;ao e qualificac;ao exigidas na licitac;ao; 

k) Apresentar sempre que solicitado, durante a execuc;ao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislac;ao em vigor 
quanto as obrigac;oes assumidas na licitac;ao, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITA VA 
DA CESSAO DO CONTRATO 

A CONTRATADA nae podera ceder o presente Contrato a nenhuma 
pessoa ffsica ou jurfdica, sem autorizac;ao previa, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuencia expressa da Contratante. 

CLAUSULA NONA 
DAS SAN<;OES ADMINISTRATIV AS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA serao aplicadas multas pela 

CONTRATANTE a serern apuradas na forma a saber: pela inexecu<;iio total ou 
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e 
legisla<;ilo pertinentes a execu<;iio do objeto contratual que acarrete a rescisao do 
contrato, o Municfpio de Planalto, podera, ainda, garantida a previa defesa, aplicar a 
empresa contratada as sanc;oes previstas no art. 87 da Lein° 8.666/93, sendo que em 
caso de multa esta correspondera a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

Paragrafo Segundo - Pelo retardamento da execuc;ao do contrato, 
quando nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fomecimento do objeto 
adquirido, comportar-se de modo inid6neo, fizer dec!ara<;ilo falsa ou cometer frauds 
fiscal, garantindo o direito previo da cita<;iio e da ampla defesa, ficara impedido de 
licitar e contratar com a administra<;iio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida a 
reabilitac;ao perante o Municfpio de Planalto. 

CLAUSULA DECIMA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
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Serao incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 
qualquer modificac;ilo que venha a ser necessaria durante sua vigencia, decorrente 
das obrigac;Oes assumidas pela contratada, alterac;Oes nas especificac;Oes quantitativas 
e qualitativas ou prazos dos servic;os prestados a contratante. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DARESCISAO 

Ficara o presente Contrato rescindido, mediante formalizac;ao, 
assegurado o contradit6rio e a defesa, nos seguintes casos: 

a) o nao cumprimento ou cumprimento irregular de c!Ausulas contratuais; 
b) a lentidiio do seu cumprimento, levando a Administrac;iio a comprovar 

a impossibilidade da conclusao dos servic;os nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a jutzo da Administrac;ao, na execucao dos 

servic;os/ objeto contratado; 

d) nao entrega do objeto, sem justa causa ou previa comunicac;ao a Administrac;ao; 

e) a subcontratac;ilo total do objeto deste Contrato, sem previa autorizac;ilo 
do CONTRATANTE, associac;ao da CONTRATADA com outrem, a 
cessao ou transferencia total ou parcial, bern corno a fusao, cisao ou 
incorporac;ao, que afetem a boa execuc;ao do presente Contrato; 

£) o desatendimento das determinac;oes regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a execuc;ao deste Contrato, 
assim como a de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execuc;ao do contrato; 
h) decretac;ao de falencia ou instaurac;ao de insolvencia civil; 
i) dissoluc;ao de Sociedade; 

j) alteracao social e a modificac;ao da finalidade ou da estrutura da 
empresa, que, a juizo da Administrac;ao, prejudiquem a execuc;ao deste Contra to; 

k) raz6es de interesse publico de alta re!evilncia e amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera 
administrativa a que esta subordinada o CONTRAT ANTE e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Publico; 

I) ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execuc;ao deste Contrato. 
Paragrafo Primeiro - 0 presente Contrato podera ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 
8.666/93. 

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lein". 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DA VIGENCIA 

21 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PIANALTO PARANA 

O prazo de vigi'ncia do presente contrato sera ate 31 de janeiro de 2020, 
tendo inicio a partir da assinatura do respective contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislac;ao em vigor. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DOFORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Nao obstante qualquer 
mudan~a de domicilio da CONTRATADA que, em razao disso, e obrigada a manter 
um representante com plenos poderes para receber notificac;ao, citac;ao inicial e outras medidas em direito permitidas. 

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

Planalto-Pr., de de . 

CONTRATANTE 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
···················································· 
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• '"'"llura 1v1urnc1pal de Planalto 

http://www.aiariomunicipal.eom.br/amp/mareria/EE42EC5. 

ESTADO DO PARANA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITA<;:AO 
PREGAO 

AVISO DE LICITA(:AO 
"PREGAO PRESENCIAL" N° 127/2017 

O MUNICIPJO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal de n° I 0.520 de I 7 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterayoes, 
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93, suas alterayoes, LC 
12312006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislayoes aplicaveis, 
em sua sede sito a Praca Sao Francisco de Assis, 1583, fara realizar 
Licitayiio na Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob n° 127/2017, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Prestayiio de serviyos de abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, 
encaminhados pelo Municipio de Pianalto. 
DATA DA ABERTURA: 12 dejaneiro de 2018-as 09:00 horas. 
Maiores informacoes junto ao Departamento de Licitacoes em horario de expediente. 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

03/0]/20l(8\~ 

Publicado por: 
Carla Fatima Mombach Sturm 

Codigo ldentificador:EE42EC5A 

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 02/01/2018. Edi9ao 141 I 
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o c6digo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 
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GA JORN A~ DE BELTRAO Sabado, 30.12.2017 - N° 6.358 

Prefeitura Municipal de Salta do Lontra 
DECRETO N' 199/2017 

SUmula: Altera valor de Categoria Econ6mica de Programas do (PPA), Altera valor de Categoria Econ6mica das A96es da LOO 
e eore Credito Suplementar por Anulay.iio de Fontes de Recurses no Or9amento Geraldo Municipio, no Valor de R$ 49.100,00 e da outras providencias. 

Mauricio Ball,. Prefeito Municipal de Saito do lontra, Estado do Para~a. no uso das _atribuiyOes legais. devidamente autori~do 
pelos Art. 25 paragrafo cnicc e Art. 47 da Lei n• 053/2016 de 24 de Maio de 2016 publ1cada 25 de Maio de 2016 da LDO (lei de 
Diretrizes. Oryamentilria) e Art. 4° da lei 7512016 de 08 de Dezentiro de 2016 publicado 09 de Dezembro 2016. DECRETA 

Art. 1" - Ficam alterados velcree de Categorias Economcas de Programas da lei n• 092/2013 00 PPA (Plano Plurianual) do peri odo 2014/2017, conforme 'Anexo J' deste decreto. 
Art. 2° • Ficam alteracos valores de Categorias Econ6rnicas das A96es da Leirr' 05312016 de 24 de Maio de 2016 da LDO (Lei de Diretnzes Ors:ament.iiria) do exerclcto 2017, conform~ "Anexo I" deste oecreto 
Art 3° • Flea aberto no Oryamenlo Geraldo Munic1p10 de Salta do Leena, Estaoc do Parena, um Credito Suplementar no valor de 

R$ 49.100,00 (quarenta e nove mile cem reais), nas ootecces orrament.iirias especificadas no 'Ane~o I' deste decreto. 
Art. 4°. Para a cobertura do presents Creotc Suplementar sere utilizado Anulayao de recurses do Orcamento anual, nas dota¢es or9ament.iirias esoecfcadas no • Anexo I' deste decreto. 
Art. 5°-Este Decreto entrara em vigor, 11a data de sua publica9ao, revogadas as disposi96es em contr.iirio. 
Edificio da Prefeitura Municipal de Saito do Lontra, Estado do Parana, em 22 de Dezembro de 2017. 

Atos Oficiais 

X\.l!llttit,;;.i,ct,tois190nr.iclA!l(n.u 
'1t"11)~:<1:.r-.nno~ IWWl!Jll'..AC ~lf~llf.l flJJIW.HJ:.i:tJ,L 

IU 3,<..tO.!J.on.~n.)a<l!llllGM:or, FUROW,.U 

19.100,uo 
ANEXO I 

MAURICIO BAU 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Saito do Lontra 
LEI N"093/2017 

SUMULA: Autoriza o Chefe do Pooer Executive Municipal de Saito 00 lontra, a 
ceder em regi"':'~ de Corrccarc para a Associayao de Pequenos Produtores .Rurais 
de Linha Carmelia, da Comun1dade de Linha Carmelia, equipamento de prconecede deste Municipio, e d.ii outras provioencias. 

A Camera Municipal de Vereadores, aprovou e eu, Mauricio Ball, Prefeito Municipal 
de Saito do Lontra, Estado do Parena, no use de sues atribuic6es legais e nos terrr.os 
da Lei Orgilnica Municipal, eanctooo a seguinte: 

LEI 
Art. 1°. Fica o Peder Executive Municipal autodzaco a ceder em regime de Como 

dafo a AssociByao de Peque.nos Produtor~s. Rurais de Linha CamiE!Jia, com sede na 
Comunidade de Linha Carmelia, no Munic1pio de Saito do Lontra, Estado 00 Perene, 
inscrita no CNPJ/MF sob n•. 29.327.260/0001-58, o seguinfe equipamento· 

a}01(uma) Ensiladeira, Marca Cremasco Custom 950CIU, nova, cofll)leta, com 
afiador de tacas. 12 faces, 4 rotes, rodes de apoio, com sistema de quebra de graos, 
acionarnento Hidr.itulico da bica, bica em polieuene, cepacloace minima de 20 ton/ 
hara. Plataforma para colher em lime. Poterca Minima SOcv, tamanho de corte de 
2mm ate 14 mm, rotor em ace de cartonc, com eflador automenco, com cardan para 
accplamento ao trator, de prooriedade deste Municipio. 

Art. 2". A AssodayJo tera que currprir o que segue, sOO pena ~ resclseo do con- 
tra toe devolucao do equipamento descrito no artigo 1°, ao Munic1p10: 

a) Guarda e conservacao do equipamento. 
b) Uso do equipamento para fins agricolas. 
c) Manter as despesas oceracionais. 
d) Aprovar regimenfo score uso e custc dos servcos. 
e) Apresentar relatorio das anvoaces desenvolvidas a caoa ano. 
§ 1° - Caso a ~ssociayao resolver rescind!r o contrato de Comodato, esta oevera 

ccmcncer ao Murncipio, com entecedencra minima de 30 (trinta) dias, o qual far.ii VIS· 
toria das condi¢es em que se encontra o equipamento cedco e se esre estiver em 
condi96es normais de uso, niio hevera indenizayao alguma. 

§ 2° · Caso fleer corrprovado ~e. o equipamento cedco, estiver sem condic5es 
de use. per negligellc1a da Corrcdatana, esta devera pagar ao Municipio o valor para reoaro do equipamento. 

§ 3° - Ounas obrig~6es pcderao ser irnpostas a Comoc!ataria por ocesieo da leva tore do coeneto de comcdato. 
Art. 3". O contraro de Ccmooatc tera vigencia a partir da data de publica~ao desta Lei, ate a data de 27 de dezembro de 2027. 
Art. 4°. Esta Lei ennara em vigor na data de sua publicay.iio. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Saito do Lontra, Estado do Parara, em 29 de dezembro de 2017. •· -- 

i/(/j:~{,' 

0.100,.,0 
residente e domicitiado na cidade de PLANALTO, es!adodo Parana, vercecor do item· 
1, pelo valor de R$ 73.200,00 (setenta e tres mile duzentos reais). 

Perola D'Oeste/PR, 21 de dezembro de 2017. 1026/2016 de 30 de Junho de 2016, de· 
ll!_iem_/Ouant] ~l!ic~~o Cjl., 

NILSON ENGELS 
Prefeilo Municipal DISPENSA OE LICITACAO N" 44'2017 

DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017. 
O MUNICiPIO DE PEROLA D'OESTE, Estado do Parana, inscnto no CNPJ n• 

75.924.290/0001-69, neste ate representado pelo Preleilo MuniCf)al', em pleno exerci 
cio de seu mandate e ful)9()es, o Sr. NILSON ENGELS, residente e domicifiado na Rua 
Perane. n" 52, nesta ciceoe, portador da C€dula de ldentidade sob n° 42238821-SSP 
·PR, CPF n° 717.534.789-87, toma PIJb!ico a Dispense de Licitayao a seguir. 

gg~g~ff,~WA~~~~bg~~TI~/~~~~Rl~~i.TURA FAMILIAR JNTEGRADA 
DE PEROLA O'OESTE- COOPAFJ CNPJ n°. 11.873.074/0001-59 , ·, 

t~~ii~AF1~t~aiiii:\t{li~~)8 i'/ 
I 

NILSON ENGELS 
Prefeito Municipal EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESAO N'002/2017 OBJETO: Prorrogar a \flg€ncia Contratual. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Perola D'Oeste-, PR. 
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D.OESTE EA ASSOCIA- 

9AO DA CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA E PlANALTO-PR. •. 
ORIGEM: TeITTiO de aoesao n° 002/2017 :> ~ 
~g~~gr: g~lr~~~~i~VJ\i~+ivo: Ate 30/04/2018. L/1"' 
DATA DO FIRMAMENTO 28.12.2017. NILSON ENGELS 

Preleito Municipal 

Objeto: cootrata~ao de emp,esa para aquisiyao de uma bomba de alta pressao 
para atenoer a demanda da prefeinsa rrunicipal de Perola D'Oeste, estado do Parafla. 
conforme a ordem de servi90s em anexo eo processo. 

Valor total Estimado: R$ 990,00 Inovecenros e ncventa reais). 
Data da abertura: 29112/2017 
Prazo de entrega: 45 dias. 
Forma de Pagamento: todo dia 15 da ceda mes. 
Conforme Parecer Juridico. 
Fundamento Legal: artigo 24, incise II, da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e sues alteray6es posteriores. . " 
P€rola D'Oeste. 29 dias do mes de dezemb10 de 2017. / ;,/., 

/ 
NILSON ENGELS 
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGA9Ao E ADJUDICA9AO DA DISPENSA 
. DE LICITA9AO 44-2017. 

O MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE, Estado do Peane, inscnto no CNPJ n• 
75.924.290/0001-69, neste ato reoresentaoo pelc Prefeito Municipal, em plero exerct, 
cio de seu mandate e fun¢es, o Sr. NILSON ENGELS, resldente e domiciliaOO na Rua 
Patane. n° 52, nesta ciceoe, portador da Cedue de ldentidade sob n• 42238821-SSP ·PR, CPF n• 717.534.789-87. 
HOMOLOGO: 
A DISPENSA DE UCJTAQAO N° 44/2017, referente a comretecao de empresa para 

aquisiyao de uma borrca de alta pressao para atender a demanda da prefeinsa muni 
cipal de Percle D'Oeste, estado do Parana, conf~rme a orde~ de serviyas em enexo 
ao prccesso, confonne Parecer da Assessona Jun di ca e. Comseac de Uc1ta;6es, com 
base no art. 24, mcreo II da lei n• 8.666 de 21.06.93 e alterac6es posiericres, para a 
Execu<,ao na lorma legal pela empresa: AGROPECUARIA LEIRIA L TOA, pessoa ju 
ridica, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.203.691/0001-20, com sede na Av. Brasffia 
sin, Bairro Cen!Io, na cidade de Perola D'Oeste, Estado do Parana, CEP: 85.740-000, 
neste ato representado pelo Sr. CLEONILDO PEDRO LEIRJA, brasileiro, MAIOR, co 
mert:ial, portador do CPF n• 368.698.649-34 ERG 3.051.040-2 SSPIPR, residente e 
domiciliado na cidade de Perola D'Oeste, estado do Parana, pelo valor de R$ 990,00 
(novecentos e noventa reai~). / ~ , 

Pir~a D'OestelPR, 29 ciasdo mes de de2errllrode 2017. ('jt, 

NILSON ENGELS 
PrefeifoMunicipal 

Camara de Vereadores de Dois Vizinhos 
PORT ARIAN° 032/2017 

ADRIANO S. SANTIAGO, Presidente da Camara de Vereadores de Dois Vizinhos, 
Estado do Parana, no uso de suas atribui96es, conforme o art. 35, inciso XXIX e art. 
41, inciso II, alinea ·a·, do Regimento Inferno, da Lein• 1680/12 e do art.90, incise J da Lei Municipal n.• 577193. 

RESOLVE 
Art. 1° Conceder 20 (vinte) dias de Fenas remanescente a Servidora Simone Ma 

chado Deon, relative ao periodo aquisitivo de 01..06/2015a311t:15/2016 com periodo de 
go.zo que se inicia em 02I01.12018 e se finda em 21/0112018. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao produzindo efeitos a partir 00 dia 02 de janeiro de 2018. 
Sala da Presidencia, aos vinte e oito dias do mes de dezembro 00 ano de dois mil e dezessete. 

Adriano S. Santiago 
Presidente MAURICIO BAU 

Preferto Municipal 
PORTARIA N' 16112017. 

SlJMU~A: - Aut,;ntza o pagamento de di.iirias, e da ourras providencias. 
MAURICIO BAU, Prefeito Municipal de Saito do Lontra, Estado do Parana, no uso das atribui~6es que lhe sac conferidas em lei; 
RESOLVE· 
Art. 1° -Autoriza o pagamento de di.iirias e da outras providencias. 

NOi)!~ ! C;>f I lte.i\l~ I!:..~.~ di.i ~ I Dt:sttoo 

Registre-se. 
Publique-se. 

Prefeitura Municipal de Vitorino 
ESTAOO 00 N.R.t.N,4, j PR.£GJ.o l'Al:Sl:1'1CW.. 
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DECRETO N" 184/2017 
SlJMULA: Abre um Credito Adicional Suplernentar por Anulaciio de dotay6es no 

valor de R$ 10.680,00 ( Dez mil Seiscentos e Oitenta Reais) no oryamento vigente. 
O Preleito Municipal de P€rola O' Oeste. Estado: do Parana, usando das atrbuiyOes 

legais, com base na Lein• 4320/64 e da Lei Munie1pal n° 1037/16 de 16 de novembro de 2016. 
Art. 1° Fica o Peder Executive Municipal autorizaOO a abrir um Credito Adicional 

Supiementar por Anulayao de dotacao no valor de R$ 10.680,00 ( Dez Mil, seiscen!os 
e oitenta Reais ) no Orcamento-Programa do Municipio de P€mla O' Oeste ( PR ), para 
o exercicio de 2017, nas seguintes dotay6es oryamentarias· 

flP<,t;,HO(;""'*"-""'" 

"""""-·) 
Extrato da Oispensa n° 46/2017 Contratante Municipio de Vitorino.en 

pj}6.995.46J,9001--00 ARBOR ENGENHARIA LTOA- ME CNPJ- 18346555000155· 
CONTRATA9AO DE SERV19os DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADAS 
TRAL GEORREFERENCIADO DE ESTRADA VICINAL DESTINADO A PROJETO DE 

~rn,::i~~:~P~~t~:':iT~n~;~~~~;1,;~~t,G£~~~iJ!:1~P~~;~"i 
dispens.iivel de lici!a(iao em decorrencia do disposto oo artigo 24 II Lei n° 8.666/93 

1u!:: S~~~a~~~!::t;i~:~~iD_a~re~12.~~0~!·c~l~!~~a! i~~~~to C~S~~i 
DENARDI DE BRITO - Procurador Juridico. 

Edificio da Prefeitura Municipal de Saito do Lontra, em 29 de dezembro de 2017. 
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MAURiCIO BAU 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Planalto 
AVISO DE LICITA9AO 

"PREG.4.0 PRESENCIAL" N° 127/2017 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 

Federal den• 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal den• 272712007 de 
26/06/2007 e suas altera~6es, subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666193, suas alte 
ra~6es, LC 123/2006 de 14 de dezerrtiro de 2006 e demais Jegisla~6es aplic8Veis, em 

~~~s~E~Ai ~~~l~C1~~~~~~ 1~~~t,.1:;,01~: :a!~:o L:r:::o na Modali· 
OBJETO: Prestayao de serviyos de abrigamento institvcional, em regime de in 

ternato, para idosos e cu deficientes lisicolmentais. encaminhados pelo Municipio de Planal!o. 
DATA DAABERTURA: 12 de janeiro de 2018- as 09:00 horas. 
Maiores informa~6es junro ao Departamento de Licitac6es em hor.!Jrio de expeden te. 

EXTRATO DO CONTRATO N• 267/2017. 
OBJETO: contratayao de en,:iresa especiatizada para a aquisi<;:ao de Asfal(o_Quen 

te (CBUQ), para atender a demanda das obras publicas pertencentes ao mut11c1pio de 
Perola D'Oeste/PR, em conformidade com o constante nas noonas, exigencias econ 
dicOes geral do editat modalidade Pregiio Presencial n° 76/2017, vencedora 00 item 1. 

CONTRATANTE: Municipio de Perola D'Oeste- Pr. 
CONTRATADA. CONCRECAW CONCRETOS LTOA EPP. 
ORfGEM: Edita! de licitaciio Modalidade Pregiio Presencial n° 7612017. 
VALOR: R$ 73.200,00 (setenta e ires mile duzento~ reais). /: tA~t1CJ~/~\!~~ :::~~ con~r da dala de ass,natura L;/' 
OATADO FIRMAMENTO: 19/12/2017. r 

NILSON ENGELS 
Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGA9Ao E ADJUDICA9Ao DO PREGAO PRESENCIAL 
. . 76-2017. 

O MUNICIPIO DE PEROLA D'OESTE, Es!ado 00 Parana. inscrito no CNPJ n° 
75.924.290/0001-69, neste ate representado pelo Prefeito Municipal, Senhor NILSON 
ENGELS, residente e domiciliado na Rua Parana, 56 centre, nesta cidade, portador da 
C€dula de identidade RG n° 4.223.882-1 SSP/PR e do CPF/MF sob n° 707.534.789-67. HOMOLOGO: 

TERMO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 7612017, referente a contratayao de errtiresa para aquisi;iio de Asfalto Quente (C8'...JQ), para atel'lder a 
demanda das obras publicas pertencentes ao munrcipio de Perola D'Oeste/PR, con 
fOflTle Parecer da Assessoria Juridica e, Comissao de Ucita96es, com base no art. 43, 
inciso VJ da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e alterac6es posteriores, para a Execuyiio na 
forma legal pela €fll>resa: 1) CONCRECAW CONCRETOS LTDA EPP, pessoa juridica 
de direito pnvado, com sua sede socml na Av. Rio Grande do Sul s/n, ba1rro centro, 
na cidade de Planalto, estado do Parana, CEP: 85.750-000, inscrita no CNPJ sob n" 
17.662.924/0001-56, neste ato representado pelo Sr. SILVERIO ANTONIO DA ROSA, 
portador do RG sob n° 4.740.951-9 - SSP/PR e CPF n° 679.927.909-44, brasileiro, 

TOTAL ~> RS 10.UO,OO Art. 2° Os rec_ursos neces5arios a exe~w;ao do art. 1 • ficam per conta da anula980 partial das segu1ntes dotayOes Of9amentarias: 
1$.0. DfPAA'tAW.:NTQ DE R~ClmSQ<; !'<Uf..lANOS 

CM!:>200C:;2:))( Mm~>"-t•~Gtor>t1 
3.3 flO ~.t:o 00.00 00·'00'.l WrC!' 5't'.•,;,a ~ Tnoei,t't·F'Jv,~1ct 

" <Ula f.EC!i!ETAAu\OE .•••. 'iSISTl';N-C,ASO<..~V>.( 
DEPTO OE ~OtlC)CAO SOC:Al 
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INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

TOTAL c:::;_> RS f0.4"',0CI 
Art. 3° Fica alterado os anexos da Lein• 882i2013 - PPA 2014 a 2017, e anexos da 

lei; Lei n° 1021/2016 - LDO 2017, relative a atividades e Projetos mencionados nos artigos 1° e 2° desta 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as dispo siyOes em contr.iirio. 
Gabinete do Preleito Municipal de Perera O' Oeste - Estado do Parana, aos vin!e e 

nove dias do mes de Dezerrtiro de dais mil e dezessete. 

PRECE PODEROSA 
Senhor eu le agradeyo, pelo nascimento de Jesus. Eu te agrad~ pelo sol pela chuva, 

pelo p.io de cada dia, pelo ar que eu respiro, pelo dia e pela no;te, pela vida que o Senhor me deu e POI meus familiares. 
~u te agrade~o pelos dias de trabalho, pelas noites de descanso, pelo dinheiro que ga 

nhei, pelo ano que passou senhorobngado por ludo o que me destes, pesso perdiio porque 
nunca te de1 nada, sO agora reconh~o que ludo o que tenho veio de ti. 

Senhor, .aceite _o nieu co_rafiio agradecido, que este ano seja pr6spero e de muita prote ~ao para rnim e mmha farn1~a. 
Para o lower da Trindade Augusta e divina, que este ano eu possa andar livre do Odio, 

da inveja e fei~fana, dos altapaJhos e de todo o mal. Gloria a Deus nas aJturas e paz na terra aoshomensdeboavontade.Ass1mseja. 
SenhormeaJudequeesfeal'IOnoVoeupossateoferecersempreomelhor, pois sei que nada 

teria se o Senhor nao me desse, a bi!n~ de Deus n3o fem pre,;o, mas ofer~o POI gratidaD, 
um pouc? do muito que Deus me deu ne.s_te ano que passou. Senhor aceite o rneu co,~iio, 
a m1na vrda, meu trabalho, os meus lam1~ares, e entrego aos teus cu1dados e espero a tua beni;ao. No name de Jesus o meu Salvador, Amem. 

/;;i 
'1 

NILSON ENGELS 
PrefeitoMunicipaJ 

EXTRATO 00 PRJMEIRO ADITIVO AO CONTRATO AOMINISTRATIVO 
DE CONCEssAo DE USO N°59/2016- ID 1.717 

OBJETO: A CONCESSAO DE USO autorizada atraves da lei Municipal n° 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscri~ao: 16527015/0001-42 

Razao Social: HOSPEDAGEM ASSISTIDA VILLA DO SOL LTDA ME 
Nome Fantasia:VILLA DO SOL 

Endere~o: R ROCHA POMBO 1462 I VILA INDUSTRIAL I TOLEDO/ PR/ 85904- 030 

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuic;;ao 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 situac;;ao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servic;;o - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prove contra cobranc;;a de quaisquer 
debitos referentes a contribuic;;6es e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigac;;6es com o FGTS. 

Validade: 22/12/2017 a 20/01/2018 

Certifica~ao Numero: 2017122205452882155098 

Informac;;ao obtida em 29/12/2017, as 14: 54:41. 

A utilizac;;ao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificac;;ao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

http,c/fwww.sffg,.oai,s.go,.be/EmpcoM/Cff/Cff/Fg,CFSlmprimicPap,l.asp ?VARPossoaMatri,=19809434&VARPossoa= 198-09434&VARUf=PR& V. ty;:;i_ 



29/12/2017 

Certidao 

Esse cadastro possui debitos pendentes. 

Por favor, dirija-se ao atendimento da Prefeitura Municipal de Toledo, para regularizar a situa9ao. 

http ://www.toledo.pr.gov. br/esportal/stmcertidao. view.Jogic?idCertidao=236217 

1/1 ,-...,...."").. 



Receita Federal do Brasil 

29/12/2017 

Comprovante de lnscric;ao e de Situac;ao Cadastral I r 

Contribuinte, ·-------- ·------------------ •.. -~ 

Confira os dados de ldentificacao da Pessoa Jurfdica e, se houver qua/quer divergiincia, providencfe junta a RFB a sua atualizacao cadastral . 

• REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 
NUMERO DE INSCRl<;:AO 
21.149.405/0001-66 
MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRl(,AO E DE SITUACAO I DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 0111012014 
NOME EMPRESARIAL 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI • ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LAR DE LAZARO 

C6DJGO E DESCRlt;AO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
87.11-5-02 - lnstitui£cies de lon1la permanencia para idosos 

C6DIGO E DESCRlc;:AO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS Nao informada 

CODIGO E DESCRl<;:Ao DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 - Eme,-esa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Emeresari 
LOGRADOURO 

VL LINHA CERRO NEGRO 

~ to""'""'° J 
MUNICiPIO F, 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Lf!!.__j 

J BAIRRO/DISTRITO 
ZONA RURAL 

ENDERE<;:O ELETRONICO 
LARDELAZARO(@GMAILCOM TELEFONE 

46) 9913-1997 I (49) 3344-3205 ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) .... ,.. 
SITUA<;:AO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUA<;:J\o CADASTRAL 
01/10/2014 MOTIVO DE SITUA<;:AO CADASTRAL 

J DATA DA SITUA<;:AO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela lnstrucao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 29/12/2017 as 14:11 :47 (data e hora de Brasilia). 

Pagina: 1/1 

lvott~rJ 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 
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CARTA-PROPOSTA 

Prezados Senhores, 

CARTA-PRO POST A. 

A resentamos nossa ro osta do item abaixo: 

Item Quant. Unidade de DESCRltAO Quantidade Valor Mensal por I med id a 
meses Paciente 01 01 Pessoa lnternamento de pessoa 12 R$ 2.100,00 idosa(o) desassistida pela 

famflia grau I 
01 01 Pessoa lnternamento de pessoa l 12 R$ 2.300,00 ~ 

idosa(o) desassistida pela 
famflia grau II 

01 01 Pessoa lnternamento de pessoa 12 R$ 2.800,00 I . 
idosa(o) desassistida pela 
famflia grau Ill 

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 DIAS 

• Nutricionista e cozinheiras; 

• Fisioterapeutas (fisioterapia respirat6ria, motora, laboral e outras) 
• T ecrucos de enfermagem e cuidadoras 24 horas; 
• Enfermeiros; 

• Visita medrca (medico ell nico geral e geriatra); 

OBS: Esses Valores Sao Fora o Beneficio Integral do ldoso. 

COLOCAMOS A DISPOSICAO DOS NOSSOS PACIENTES OS SEGUINTES 
PROFISSIONAIS: 



• Farmaceutico; 
• Servic;os de lavanderia; 
• Higienizac;ao; 

• Administrative, Juridico, Recurses Humanos, Financeiro; 
• Educadora Fisica; 
• Alfabetizac;ao de adultos; 
• Salao de beleza no residencial; 
• Cameras de circuito interno; 
• Atividade fisica orientada; 
• T erapia Ocupacional; 

• Atividades de entretenimento todos os dias (Danca, tarde do cinema, 
jogos, musicoterapia, pintura e outros); 

• CFTV (MONITURAMENTO COM CAMERAS); 

IDENTIFICAtAO DA INSTITUltAO E RESPONSAVEL LEGAL: 

Graziela Pereira do Amaral 

RESIDENCIAL EM SAO LOUREN(:O DO OESTE - SC 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR 

FRANCISCO BELTRAO - PR 

GRAZIELA P. AMARAL 46 - 99913-1997 



29/12/2017 

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAis E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME 
CNPJ: 21.149.405/0001-66 

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

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
C6digo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsiderac;ao para fins de certificac;ao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. nao constam inscric;6es em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern as mesmos efeitos da certidao negativa. 

Esta certioao e vafida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos as 6rgaos e fundos publicos da administrac;ao direta a ele vinculados. Refere-se a situac;ao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuic;6es socials previstas 
nas alfneas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitac;ao desta certidao esta condicionada a verificac;ao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderec;os <http://rfb.gov.br> au <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 15:23:50 do dia 29/08/2017 <hara e data de Brasflia>. Valida ate 25/02/2018. 
C6digo de controle da certidao: 4049.CEB0.5685.AA45 
Qualquer rasura au emenda invalidara este documento. 

1 /1 



'9112/2017 http,o//www.sifgo.cai".go,.b,/Empc",iC"/C"/Fg,CFSlmpcimicP,p,1.,sp?VARP,sso,M,tn,•22161169& VARP,,so,•22161169& VARUf ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscri~ao: 211494os;ooo1-66 

Razao Social: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI ME 
Nome Fantasia:LAR DE LAZARO 

Endere~o: ROD ACESSO SUL 214 CASA FUNDOS / SANTA CATARINA/ SAO 
LOURENCO DO OESTE I SC I 89990-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui<;ao 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 situa<;ao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;o - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobran<;a de quaisquer 
debitos referentes a contribui<;oes e/ou encargos devidos, decorrentes das obriga<;oes com o FGTS. 

Validade: 18/12/2017 a 16/01/2018 

Certifica~ao Numero: 2017121807495888595409 

Informa<;ao obtida em 29/12/2017, as 14:47:08. 

A utifiza<;ao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica<;ao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

httpsoi/www.,ifgo.cai,s.go,.be/Empc,s,/C"/C"IFg,cFs1mprimicP,p,J.ssp?VARP,sso,M,i,;,.221,11 sss VARP,ssos•22161169& VARUf•SC&V.. . 1 /1 
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•- 'L8/12/2017 

Certidao 

14·11-51 
• Municipio de Santo Antonio do Sudoeste 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO 
DEPTO DE TRIBUTA<;AO, CADASTRO E FISCALIZA<;AO 

27923 
INSCRl~AO ESTADUAL 

27868 

NEGATIVA 
N° 2797 I 2017 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERiono COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 13/01/2018, SEM RASURAS ENO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA 
DEVE A FAZENDA PlJBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

Santo Antonio do Sudoeste, 14 de Dezembro de 2017 

CODIGO DE AUTENTICA~AO: 
19ZTMHH2QETCC442X992 

REQUERENTE: GRAZIELA PEREIRA DO 
!AMARAL EIRELl-ME 

FINALIDADE: CONCORRENCIA I LICITA~AO 

RAZAO SOCIAL: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME 
INSCRl~AO EMPRESA CNPJ/CPF 

ALVARA 
21.149.405/0001-66 

ENDERE~O 

LINIIA CERRO NEGRO. SN - CASA - ZONA RURAL CEP: 85710000 Santo Antonio do Sudoeste - PR 
CNAE I ATIVIDADES Institui9oes de longa permanencia para idosos 

Emitido por: << Equiplano Publico Web>> 

http:l/187.49.135.3/esportal/stmcertidao. view.logic?idCertidao=10764 
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11\lSTBUMeNTO PARTICULAR DE CONSTITUICAO DE Ell/lPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIOADS LIMJJ'J\ll.4 • 
* • • • • • ~ Jti .• . . . . -·· .. • * .• .• .•.. • • 

• • • ~ • • • ~ • ¥ • 

• • • ~w• v • 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI 

Pelo l>,:esente instrumento particular de Constttui9So de Empresa Individual de 
ReSP<>llsabllidade Limnada a Senhora GRA2JELA P~l:IRA DO AMARAL, Bra.sllelra, 
Sei>'arada Judiclalmente, natural da cldade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso 
do. Sul, nasclda em •25 de Agosto de 1'977, Portadora da Cedufa de ldentidade n• 
4114940036 SSP/RS e do CPF sob n' nB.643.361·91, residente e domlciliada a Rua 
Monte Castelo, n 256, Apartamento 04, Bairro Santa Catarina, no municlpio de Sao 
Lduren~o do Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.990-000, com fundamento no 
!!rtl!JO 980.·A da Lei 10.406/2002, resolve constitulr uma empresa Individual de 
reiif)cnl,abilidade limltada d;, riatureza empresana, a qua! sera regida pelas clllusuJas e 
C<il'l!IJ!;.,es segulntes, observando nas omissoes as regras previstas para as sociedades llrnitadas: 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE CURACAO 

CLAUSULA PRIMEIR~ - NOME COMERCIAL 
' 

A presente glrara sob o nome empresarial de GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL 
E~Ell, e tera sede e fcro na ROdovla Acesso Sul, n• 214, Casa - Funccs, Bairro 
$afi!a Catarina, no munlofplo de Sao Lourenl'O do Oeste, Estado de Santa Catarina, 
CEP: 89.990.000, podendo, a qualquet tempo, a crttl>rio de seu titular, abrir cu fechar fifials em qualquer parte do territ6rio Nacional. 

CLAUSULA SEGUNOA - OBJETO 

O objeto da empresa e a lnstitui9ao de longa Perrnan~ncia para ldosos. 

O prazo de du,a,ao sen! por tempo indeterminado. E garantlda a continuidade da 
pessoa jurldica diante do impedimento por forca maior ou lmpedimento temporario ou 
perm~nente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situa9ao. 

0 ~pital e de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), sendo totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional pela titular neste ato. 

CLA'.USULA QUART A - DO CAPITAL 

CLAUSULA QUINTA - DA ADMJNlSTRACAO 



AAdminislr$!,Ao daempresa caberaa tttular Sra. $1lAZIELA PEREIRA DO AMARAL, 
com poderes e atribui~Oes de represeJ1tat ·a., e,n,J)tE!$a Jsoladamente, ativa e 
P8S$illameote, )udlcial e extrajudiciaJmenmt ~14 ~dal,. ~t repartf\)Oes e entldades 
pQbJicas, municipals, estaduals e federai,;,0 ini:lui!ive; aut;irqui3S, ban cos, lnslltui¢es 
flnancefras e mrcefros em geral, efetuando todos oe neg6Cios de fnteresse da empresa, 
autorizando o uso do nome empresarial desta EIRELI. 

CLAUSULA SEXTA - DO EXERCICIO SOCIAL 

~·!\llllllt\o de Cada e•erclcio social sera encerra<10 em 31 de Dezembro do ano civil, 
~a ~Preseote~o. do balance patrimonial e resuliado econOmico do ano fiscal. 

CLAUSULA SETIMA - DA RESPONSABILJDADE 

A r&sp0nsabilidade da titular e limilada ao capital integralizado da empresa que sera 
regfda pelo regime jurfdico da empress limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Andnima. 

CLAUSULA OITAVA - DO DESEMPEDIMENTO 
i 

A titular declara, sot, as penas da Lei, que nae esta impedida de exercer a 
Adminlstrar;ao da empresa. por lei especial, cu em vJrtude de condena~o criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veds, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos publicos, ou per crime falimentar, de prevaricar;ao, peita ou subotno, 
concussao, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financelro nacional, 
contra normas de defesa de concorr~ncia, contra as rela9oes de consume, fe publlca, 
ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002). 

CLAUSULA NON.A - DA DECLARACAO 

A lltul.ar declatl! para os d6vidos fins e efeitos de direito, que a mesma nae partfcipa de 
nenhuma outra empresa, pessoa juridica na modalldade EIRELI. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Sao Lourengo do Oeste, Estado de Santa Catarina, 
para resolver quaisquer litrgios oriundos do presente Ato Constitutive da EfRELI. 

O in$trumento do Ato Constitutive da EIREU, sera assinado em 03 {tres) vias de 
Igualformat teor e consistencia na presen9a de 02 (Duas) testemunhas. 

SaoLouren ~ 90 do Oeste/SC 2 . . ' 3de Sete· b m ro de 2014 . j 



Testemunhas: 

Effzarru,a; =,,;.. ~ .:;;;; 
ldentk;fade; 3.528.538 - SSP/SC 
CPF: 015.263.809-19 

•
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA · 

. CERTIFICO O REGISTRO EM:Q1/1<M2014 soe NO; 42600108125 
Protocoh:,: 14/205983-8; DE 24/09/2014 

GRAZii:LA PER.EI.RA DO 11MARAI. ~ 
i:I:RELl 

DEOCL.ESIO BECl<HAUSER 
SECRETARIO GERAL EM EXERCfCIO 



,., " . A TO DE AL TERA\-AO N° l DA GRAZIELA PEREIRA DO A.MAJ{A,.L EiRE.tI. 
ME ···· .•.• 

CNPJ n" 21.l49.405/0001-66 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL nacionalidade BRASILEIRA, uascida em 
25108/1977, SEPARADA JUDICIALMENTE, EMPRES.A.RLA., CPF/MF n? 
778.643.361-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 4114940036, 6rgao expedidor SSP 
- RS, residenra e domiciliado no (a) A VENIDA ERNESTO BEUTER, 1145, APTO 
305. BRASILtA, SAO LOURENCO DOES TE, SC, CEP 89.990-000, BRASIL. 

Titular da empresa de nome GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI ME, 
registrada legabnente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do 
EstMo de Santa Catarina, sob NIRE n° 42600108125., com sede Rod Acesso Sul, 214, 
Casa Fundos, Santa Catarina Sao Low·enyo do Oeste, SC, CEP 89.990-000, 
devidamente inscrira no Cadastto Nacional de Pessoa Juridica!MF sob o 11° 
21 .149.405/0001-66, delibera e ajusta a presents aJterayao contratual, nos termes da Lei 
n° l 0.406/ 2002, tuediante as condi9oes estabelecidas nas dausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA. A socie<lade resolve abrir uma filial que se localizara na 
RUA DOM PEDRO: II, 1019:, ESQUINA COM A RUA DUQUE DE CA'.}CIAS, 
CENTRO, SAO LOURENCODOESTE, CEP 89.990-000 SC. 
Passa a exercer '?i(s) seguintes atividades econornicas. 
Objeto Social: 

lNSTITUlCAO DE LONGA PERMANENCIA PARA JDOSOS. 

])A INCLUSAO/ALTERACAOIEXCLUSAO DE FILIAL 

87 I l-5/02 - institui9oes de !onga permauencia para idosos, 

DA RA TIFICA(:AO E FORO 

CLAUSULA SEGUNDA. 0 foro para o exercicio e o cumpri.mento dos direitos e 
obriga9oes resultantes do contrato social permanece SAO LOURENCO DO OESTE. 

CLAUSULA Tl1RCE!RA. As Cldusuias e condi\'Oes estabeJecidas em ates ja 
atquivados e que nao foram expressamente modificadas por esta altera1y!o continuarn em vigor. 

•
JUNTA COMERCIAL DO ESTAOO DE SANTA C-"TARINA 
CERTi. I.FICO O REGISTP.O EM-14/12/2015 SOB N~: 42901105851 
.Protoeolo: 151651618-7 DE 14112./2015 ~rt 

Ell!Presa:42 6 0010812 5 · 

GR.\ZlllLA PEREIRA 00 AMARAL ··-··-·- ..• • •. _ --···- ..• __ -· 
lolIIU:.t.I ME ANDRE LUIZ O ReZeNDE 

SECRETARIO GE'AAL 



JUNTA CONEJlcIAI, DO l:STAIX) DO l'AJU\NA - S!IDB 

Cl!:RTIFICO O REGISTRO ~ 17/06/2016 17:28 soa N· 20163981868. ~- lll••··-···~ l'RoTocoz..o: 163981868 OE 16/06/2016, C60IGO OE VEArFICAQ:lo: ,.. ~T"ll II 11600802719, NIRE: 41600462637. 
NHFA C~fAl. Gil.AZI:£1,A l'UZIRA DO AMAlU.L 11:IRJU.I - MB 

PO p~ LUi.rtad Boqu• ~ , 
Sl!:CRl:TAAIA-GBRAL J 

CORI!'IBA, 17/06/2016 - ~C\ , - ...•..... ,.d........... ~ j 
A Voll •• do •• , •• - ••• H •••• N •• o, Uo, ••l•i,O • - •.•••••••• •- ••••••••••.••• _ti_, •••••••. 

Into;mando ••u• respectivo• eodiqo• de veriticao;:ao 
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GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI 
CNPJ: 21.149.405/0001-66 

Linha Cerro Negro, SN - Casa - Zona Rural 
Santo Antonio do Sudoeste - CEP 85. 710-000 

FONE: (46) 2563-3394 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

ANEXO IV - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO 

RAZAO SOCIAL: Graziela Pereira Do Amaral Eireli 
CNPJ N° 21.149.405/0001-66 

ENDERE<;O: Linha Cerro Negro, SN - Casa - Zona Rural CEP: 85710-000 
FONE: 46 - 2563-3394 

MUNICf PIO: Santo Antonio do Sudoeste - PR 

O representante legal da empresa Graziela Pereira do Amaral, na 
qualidade de Proponente do procedimento licitat6rio sob a modalidade de 
PREGAO PRESENCIAL n° 127/2017, instaurado pelo Municipio de Pianalto, 
declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisites de habilita9ao exigidos no respective edital de licita9ao. 

n 
!1 (' 
,· 
! 

EMPRESARIA 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

Santo Antonio do Sudoeste- PR, 11 de Janeiro de 2018. 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.460.526/0001-16 

Praca sao Francisco de Assis, 1583 
Fones: (046) 555-8100 - Fax: 555-8101 

85750-000 PLANAL TO PARANA 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

DATA: 12/01/2018 

EMPRESA: GRACIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI. 

DOCUMENTOS PARA HABILIT A<;AO 

L - Certidao de Regularidade de Situacao CRS-FGTS - Validade ate 07/02/2018; 
L - Certidao Negativa de Tributos Federais - Validade ate 25/02/2018; 
L - Certidao Negativa de Tributos Estaduais - Validade ate 10/05/2018; 
L - Certidao Negativa de Tributos Municipais - Validade ate 09/02/2018; 

L - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - Validade ate 08/07 /2018; 

L - Contrato Social da Empresa; 

L - CNPJ da empresa; 

L - Anexo III - Declaracao de Idoneidade; 
L - Anexo V - Declaracao de Observancia ao Disposto do Inciso XXXIII do 
Artigo 7° da Constituicao Federal. 



1<YD11201a hllpsJ,-.,;1g,.,o,a.90,,b,1E""'""'c"1C,11Fg,cFs1.,,;,,;,p"" .,sp?VAR11,.,ooM,.;,0221,116e&VARPosso,,,22161169&vARurosc&vA. .. 

CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscri~ao: 211494os;ooo1-66 

Razao Social: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI ME 
Nome Fantasia:LAR DE LAZARO 

Endere~o: ROD ACESSO SUL 214 CASA FUNDOS / SANTA CATARINA/ SAO 
LOURENCO DO OESTE I SC I 89990-000 

A Caixa Economca Federal, no uso da atribuic;ao que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a errpresa 
acima identificada encontra-se em situac;ao regular perante o Fundo de 
Garantia do Terrpn de Servic;o - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranc;a de quaisquer 
debitos referentes a contribuic;oes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigac;oes com o FGTS. 

Validade: 09/01/2018 a 07/02/2018 / 

Certifica~ao Numero: 2018010911304569531098 

Informac;ao obtida em 10/01/2018, as 09:04: 34. 

A utilizac;ao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificac;ao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 

httpoJ,-.s;tg,.,,,i,a.g""b<iE<rfxes,tC,VC<fll'g,cFsi..,.;,,;,_ .,sp?VARPesso,M,1,;,0221611fl9&VARPessoa•22161169&VARUfoSC&VARlo;«. . . 11' , 



10/01/2018 

• 

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAis EA DfVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIREU - ME 
CNPJ: 21.149.405/0001-66 

Ressah.ado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre1.er quaisquer dllidas de responsabilid- do 
sujeito passi.o acima identificado que vierern a ser apuradas, e certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
C6digo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de cecisao judicial que determina sua 
desconsidera9ao para fins de certifica9ao da regularidade fiscal, ou ainda nao \€ncidos; e 

2. nao constam inscri96es em Di\Ada Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Confonne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidiio negatiVc3. 

Esta certrdao e l<llida para o estabelecimento matnz e suas filiais e, no caso de ente federalil<l, para 
todos os 6rg8os e fundos pUblicos da administracao direta a ele linculados. Refere..se a situacao do 
sujeito passi"' no ilmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi1.e as contribuic6es sociais prevstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tmico do art. 11 da Lein° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certioao esta condicionada a 1.erificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida as 15:23:50 d0/1ia 29/08/2017 <hora e data de BrasUia>. 
Valida ate 25/02/2018. 
C6digo de controle da certidao: 4049.CEB0.56B5.AA45 
Qualquer rasura ou emenda inVc31idara este documento. 



10/01/2018 

Certidao 

• " I ~-ro•"!ly' 

i'"1i-s, Municipio de Santo Antonio do Sudoeste 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO 

DEPTO DE 1RIBUTACAO, CADASTRO E FISCALIZACAO 

NEGATIVA 
N° 88 I 2018 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL CO BRAR DEBITOS CONSTATADOS IMPORTANTE: POS1ERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERfono COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTf CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 09/02/2018, SEM RASURAs ENO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVos E REGISTRos, CERTIFICAM OS QUE: 0 CONTRIBUINJE NADA DEVE 
A FAZENDA PiJBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

Santo Antonio do Sudoeste, IO de Janeiro de 2018 
REQUERENTE: GRAZffiLA PEREIRA DO 

CODIGO DE AUTENTICA(;A.O: !AMARAL EIRELl-ME 
9ZIMHH2QETJ44423EA9 

FINALIDADE: CON CORREN CIA I LICITA(;A.O 

RAZAO SOCIAL: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELJ - ME 

INSCRI<;Ao EMPRESA 
CNPJ/CPF INSCRI<;Ao ESTADUAL 

ALVARA 27923 21.149.405/0001-66 
27868 ENDERE<;O 

LlNHA CERRO NEGRO, SN - CASA - WN A RURAL CEP: 85710000 Santo Ant6nio do Sudoeste - PR 
CNAE I ATIVIDADES Institui<;:oes de longa pennanencia para idosos 

Emitido por: < < 
Web>> 

~ 
http:l/187.49.135.3/esportal/stmcertidao. \iew./og ic?idCertidao= 10957 

--~~--- 
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JNSTBUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUl~.i\o DE EMPRESA INDIVIDUAL OE 
RESPONSABILIOAQE LIMJ1All4 • . . . . . . . . . 

• • • • • •••• 
# • • • • • ~ . ~ . ~ . . ~ ~ . . . . . . -~~ . ~ 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EfRELI 

Peli:> piesente inslrtnnento particular de Constltuil)ao de Etnpresa Individual de 
Responsabilidade limitada a Senhora GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL, Brasileira, 
~arada Judicialmente, natural da cldade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso 
dO' Su!, ·nascida em ·25 de Agosto de 1977, Portadora d.a Cedula de ldenttdade n• 
4114!!40036 SSP/RS e do CPF sob n• 778.643.361-91, residente e domiciliada a Roa 
MoRte· Cl!Slelo, n 256, Apa,tamento o,i, Bairro Santa Catarina, no municfpio de Silo 
L<!tlre'n£0 do Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP: 89,!lSO-Ooo, com fundamento no 
,~ll 98!)-A da Lei 1 Q.406f2002., resolve constltuir urna empress indivld\lal d.e 
resPilnsabllidade llmltada de liatiJreza ernpresaria, a qual sera regida pelas c1ausulas e 
Q()!\dl\'Oes s.eguinteS, obsetvando nas ornlssoes as regras prevlstas para as sociedades limitadas: 

CLAUSULA PRIMEIRf' - NOME COMERCIAL 
l 

A presente girara sob o norns empresarial de GRAZfELA PEREIRA ·o0 AMARAL 
EIRELI, e tera sede e ioro na Rodovla Acesso Sul, n• 214, Casa - Fundos, Bairro 
Sarita Catarina, no munlclpio de Sao Louren90 do Oeste, Estado de Santa Catarina. 
CEP: 89.990-000, podendo, a qualquer tempo, a crit~rio de seu titular; abrir ou fechar flliafs em qualquer parte do territ6rio Nacional. 

OLAUSULA SEGUNDA - OBJETO 

O o:bjeto da empresa e a lnstitui9ao de Longa Perman~ncia para ldos.os. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURA<;AO 

O prazo de dura\)ao sen! por tempo indetetminado. E garantlda a continuldade da 
peSSoa jurldica diante do impedimenta por forga maior ou Impedimenta temporano ou 
permEmente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situ.a;ao. 

CLAUSULA QUART A - DO CAPITAL 

O QaPital e de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), sendo totalmente subscrito e 
integralizado em rnoeda corrente nacional pela titular neste ato. 

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRA<;AO 



A Adrnintstra~o da emereea cabera a titular Sra. GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL, 
com poderes e atribui90es de represeJ1tctr_ a, .. e.mp~~~a Jsoladamente, ativa e 
passivamehte, judicial e extrajudicialrnentee J:!e~~te ·~das. ~~ feparti90es e entidades 
pCiblirzas. municipais, estaduals e federa~," ihpiusJv:e;.a.ufarqola~. bancos, instituiyOes 
flnancelras e terceiros em geral, efetuando todos os neg6cios de mteresse da empresa, 
a1,1Jorizarido o uso do norne empresarial desta EIRELI. 

eLAUSULA SEXT A - DO EXERCICIO SOCIAL 

O·termiho de cada exerclclo social sera encerrade em 31 de Dezembro do anoclvil, 
com a apresenta9ao. do balanee patrimonial e resultado econOmico do ano fiscal. 

eLAUSULA SETIMA - DA RESPQNSABILIDADE 

A responsabilidade da titular e. limitada ao capital fntegralizado da empresa que sera 
reglda pelo. regime jutldico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei da 
Sociedade AnOnima. 

CLAUSULA OITAVA - DO DESEMPEDIMENTO . 
A titular declara, sol> as penas da Lei, que nae esta impedida de exercer a 
Administra9ao da empresa, per le.i especial, ou em virtude de coneenacao criminal, ou 
pot se encentrar sob os efeltos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos publ.icos, ou por crime falimentar, de prevaneacao, peita ou suborno, 
concussao, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema finahceiro nacional, 
contra normas de defesa de concorrencla, contra as relacoes de consume, fe publica, 
ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002). 

CLAUSULA NONA - DA DECLARA<;Ao 

A titular declara para os devldos fins e efeitos de direlto, que a mesma nao particfpa de 
nenhuma outra empress, pessoa juridica na modaJidade EIRELI. 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO 

Flea eleito o foro da comarca de Sao Lourenco do Oeste, Estado de Santa Catarina, 
para resolver quaisquer litf gios oriundos do presente Ato Constitutive da EIRELI. 

O instrumento do Ato Constitutivo da EIRELI, sera assinado em 03 (tres) vias de 
igual forma, teer e consistencta na presenca de 02 (Duas) testemunhas. 

Sao Lourenco do Oeste/SC, 23 de Setembro de 2014 



T~stemunhas: 

Vfv,e~,~ Bartoli zmo 
ldt'ntlcf~~.e: 4.053.038 - SSP/SC 
CPF: cyn,.007.699-62 

ElfnndtJ.r Bor1ou 
ldentict~de: 3.528.538 - SSP/SC 
CPF: 015.263.809-19 

. 
• 

JUNTA CO'-'ERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
• CERTIFIC.00.· REGISTROEM:Q1/10'2014SOBN":42600108125 

Protocolo: 14/205983·8; DE 24/09/2014 

GRAZIELA PER.E.!JU\, 00 .AMARAl. ~ 
i:IJUU.I DEO<;LESIO BECl(HAUSER 

SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO 



A TO .D.E ALTERA<;AO N° I. DA GRAZIELA PEREIRA DO il[AlfA.'L EOOiI. 
ME . .. . . . ... 

CNPJ n" 21.149.405/0001-66 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL naeionalidade BRASILEIRA, naseida em 
25/08/1977, SEPARADA JUDICIALMENTE, EMPRESARIA, CPFfMF n° 
778.643.361-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 4114940036, orgao expedidor SSP 
- RS, residente e domiciliado no (a) AVENIDA ERNESTO BEUTER, 1145, APTO 
305, BRASILIA, SAO LOURENCO DOESTE, SC, CEP 89.990-000, BRASIL. 

Titular da empress de neme GRAZlELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI ME, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina, sob NJRE n° 42600108125, com sede RC>d Acesso Sul, 214, 
Casa Fundos, Santa Catarina Sao Lourenco do Oeste, SC, CEP 89. 990:.:000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
21.149.405/0001-66, delibera e ajusta a presente alteracao centratual, nos termos da Lei 
n° I 0.406/ 2002, mediante as condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

DA lNCLUSAO/ALTERACAO/EXCLUSAO DE F1LIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se lccalizara na 
RUA DOM PEDRO; II, 1019:, ESQUINA COM A RUA DUQUE DE CAXIAS, 
CENTRO, SAO LOURENCO DOESTE, CEP 89.990-000 SC. 
Passa a exercer a'(s) seguinres atividades econornicas, 
Objeto Social: 
INSTJTUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA mosos. 
8711-5/02 - institui9oes de longa pennanencia para idosos. 

DA RATIFICA<;AO E FORO 

CLAUSULA SEGUNDA. 0 foro para o exerclcio e o cumprimeuro dos direitos e 
obriga9oes resultantes do conttatn social perrnanece SAO LOURENQO DO OESTE. 

CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condicdes estabele<:idas em ates ja 
arquivados e que nao foram expressamente modificadas por esta alteracso continuam 
em vigor. 

•

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OE SANTA CATARINA 
CERTIFICO O REGISTPO EM 14/1212015 SOB N9: 429011('15851 
Protoco!o:. tS/651618-7 DE 14112/2015 ~ 

!:f:r~~:::RE~iO~~ -··-- ······- rt.. -··--- 
Eiru!U Mlt ANDRE LUIZ D REZEN(H: 

SECRETARIQ'GfRAl 
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Jtnn'A COkBRCIAt, DO ESTN>Q DO PARll,NA - Rr>E 

CnTrnco O RIGIS'l'RO l,M 17/06/2016 17:28 S.OB 11• 20163981868. 
PaO'l'OCot.o: 163981868 DE 16/06/2016, c6DtGO DS VZJU.l'ICAt;lo; 
11600802719. NIJUI:: 41600462637. 
G!RAZillt,A P&R.sIRA DO~ EIRBLJ: - MB 

Libertad Jiogv• 
SJ!ClUCTAAU-GEl\AL 

CURITIBA, 17/06/2016 
Wlnt.empre•afaeil.pr.gov.br 

A validade de•t• docW11ento, •• impreaao, fica aujeito • coaiprova~o de aua aut.nticidade noa raapectivoa portaia. 
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10/01/2018 

Comprovante de lnscrlcao e de Situa~ao Cadastral 
Comprov.mte de lnscric;:ao e de Situacao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de ldentificac;:ao da Pessoa Jurfdica e, se houver qualquer di-.ergencia, pro1,1dencie junto a 
RFB a sua atuahzacao cadastral. 

REP0BLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 
NU MERO DE INSCRlc;:i\o 

COMPROVANTE DE INSCRICAO EDE SITUACAO DATA DE ABERTURA 21.149.405/0001-66 
CADASTRAL 01/10/2014 MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 

GRAZlaA PERBRA DO AMARAL 8RB.I - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LAR DE LAZARO 

C6DIGO E DESCRICi\O DAATIVIDADE ECON6MICA PRINCIPAL 

87.11-5-02 - lnstitui~oes de longa permanencia para idosos 

C6DIGO E DESCRICi\O DAS ATIVIDADES ECON6MICAS SECUNDARIAS 
Nao inform ada 

C6DIGO E DESCRlc;:i\O DA NATUREZA JURIDICA 

230-5 • Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

I CEP . I [ BAIRRO/DISTRITO 
85.710-000 ZONA RURAL 

l LOGRADOURO 

VL LINHA CERRO NEGRO ~ I c~"'"'""° I 
MUNICIPIO 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ~ 
~ ENDEREQO ELETR6NICO 

LARDaAZARO@GMAIL.COM TELEFONE 

(46} 9913-1997 I (49} 3344-3205 

DATA DA SITUAQi\O CADASTRAL 
01/10/2014 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

MOTIVO DE SITUAQi\O CADASTRAL 

SITUAQi\O ESPECIAL 
******** DATA DA SITUACi\O ESPECIAL - 

I Voltar: / 

Aprovado pela lnstr:uc;:ao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 10/01/2018 as 09:27:06 (data e hora de Brasflia). 
Pagina: 1/1 

f:irepiuaJP~111na 
~.~, .lrne~i~~e 

A RFB agradece a sua visita. Para infonnac5es sobre polltica de privacidade e uso, clique aqui ~ · 
Atualizesuapiigina x~ ~ A 
http1MYM<,,oOtaf~--9"'b,IP,ssoo.J~;oca'CNP Jloopj,MC,tj,.,.,_ Sd;c;tocao.~p ~ ~~ A»,_ 



GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI 
CNPJ: 21.149.405/0001-66 

Linha Cerro Negro, SN - Casa - Zona Rural 
Santo Antonio do Sudoeste - CEP 85. 710-000 

FONE: (46} 2563-3394 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

ANEXO Ill - DECLARACAO DE IDONEIDADE 

RAZAO SOCIAL: Graziela Pereira Do Amaral Eireli 
CNPJ N° 21.149.405/0001-66 

ENDERE<;O: Linha Cerro Negro, SN - Casa - Zona Rural CEP: 85710-000 
FONE: 46 - 2563-3394 

MUNICIPIO: Santo Antonio do Sudoeste - PR 

Declaramos para fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitat6rio, sob a modalidade de PREGAO PRESENCIAL N° 
127/2017, instaurado pelo Municipio de Pianalto, que nao fomos declarados 
inidcneos para licitar ou contratar com o Poder Pubhco, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

Santo Antonio do Sudoeste- PR, 11 de Janeiro de 2018. 

EMPRESARIA 
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ATA DE SESSAO PUBLICA DE PREGAO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PRE<;O 

' 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

Aos onze dias do mes de janeiro do ano de dois mil e dezoito, as 09:00hs, na sala de 
reuni6es da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Parana, reuniram-se em 
sessao publica o Pregoeiro Substituto Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe 
de apoio: CARLA SABRINA MALINSKI E JEANE MARIA DE SOUZA, designados 
conforme Portaria n° 072/2017, de 18 de outubro de 2017, para a realizacao dos atos 
pertinentes ao PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017, DO TIPO MENOR PRE<_;O, 
que tern por objeto a selecao de proposta para a contratac.;ao de empresa 
especializada, para prestacao de servicos de abrigamento institucional, em regime de 
internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio 
de Pianalto, tendo coma valor maximo a importancia de R$ 165.600,00 (cento e 
sessenta e cinco mil e seiscentos reais). Abertos os trabalhos, foi credenciada a 
representante da empresa: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI, SRA. 
GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL. 0 Pregoeiro ressaltou que a ausencia quando 
da lavratura da ata, ao final da sessao publica, implicaria na preclusao do direito a 
recurso e na submissao ao disposto na mesma. Ato continua, foi aberto o envelope 
contendo a proposta e, com a colaboracao dos membros da equipe de apoio, foi 
devidamente examinada, com a analise da compatibilidade do objeto, prazos e 
condicoes de execucao. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preco ofertado. 
Em seguida foi realizada a classificacao da proposta, e subsequentemente aberta a 
fase de lance verbal, cujo o valor do lance esta devidamente demonstrado em 
documento em anexo, foi considerada como proposta valida e lance vencedor, onde 
constatou-se cue consazrou-sc vencedora a emnresa subseauente: 
GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI - ME 

1 1 [Prestacao de services de abrigamentol MES 
institucional, em regime de internato, 
para idosos e ou deficientes 
ffsico / mentais, desassistidos pela familia 
grau II. Com o atendimento de: - 
Nutricionista e cozinheiras; 
Fisioterapeutas (fisioterapia respirat6ria, 
motora, laboral e outras); - Tecnicos de 
enfermagem e cuidadoras 24 horas; - 
Enfermeiros; - Visita medica (Medico 
clinico geral e geriatra); - Farmaceutico; - 
Service de lavanderia; - Higienizacao 
diaria: - Suporte administrativo, juridico, 
recursos humano e financeiro; 
Alfabetizacao de adultos; 
Monitoramento interno e externo por, 
cameras; - Atividade fisica orientada e 
terapia ocupacional; 

24 6.900,001 165.600,00 

I 



TOTAL 
165.600,00 Ap6s rodada de lance, coniorme hist6rico do Pregao em anexo, e negociac;ao direta 

com a Iicitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao 
certame licitat6rio foi solicitado a empresa participante e considerada vencedora: 
GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI., em coniormidade com o constante 
acima, coniorme criterios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n° 02 
(dois) - contendo os documentos de Habilitac;ao. Que ap6s terem sido rubricados 
pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi constatado que os 
mesmos estavam em consonancia com o estabelecido no Edital deste procedimento 
Iicitat6rio e por consequencia, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No 
curso do Presente procedimento Iicitat6rio nao foi apresentado nenhuma 
impugna~iio ou recurso quanto a resultado, havendo renuncia cxpressa de prazo por 
parte da licitante participante. 0 pregoeiro em decorrencia do resultado e do lance 
verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste procedimento 
Iicitat6rio, em favor da empresa GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI., 
pessoa juridica, com inscric;ao no CNPJ N° 21.149.405/0001-66, situada na Vila Linha 
Cerro Negro, sf n°, Zona Rural, Municipio de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do 
Parana, classificada em 1 o Iugar para o fomecimento do objeto em sua totalidade, 
pertinente a contratac;ao de empresa especializada, para prestac;ao de servic;os de 
abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou deficientes 
fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Planalto, coniorme edital de 
Iicitac;ao e proposta de preco da Iicitante. Pelo pregoeiro foi iniormado aos 
interessados que o presente processo sera encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal 
para HOMOLOGA<:=Ao, e demais atos inerentes a esta Iicitac;ao. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessao, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante do licitante. 

2 

UWD s.Q. ~'W,),l:; 
CARLA SABRINARicH 

MALINSKI 
Membro 

068.626.699-40 

Presidente 
675.443.399-04 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praea Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANA ,,; 

EDITAL DE CLASSIFICACAO 
LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

OBJETO: Contrata9ao de empresa especializada, para presta9ao de servicos 
de abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e ou deficientes 
fisico/mentais, encaminhados pelo Municf pio de Plana Ito, a classifica9ao ficou a seauinte: 
!ALEX PAZ CORREA 

1 1 
1 IPrestac;ao de services de abrigamentol 165.600,00 

institucional, em regime de internato, para 
idosos e ou deficientes fisico/mentais, 
desassistidos pela familia grau 11. Com o 
atendimento de: - Nutricionista e cozinheiras; 
- Fisioterapeutas (fisioterapia respirat6ria, 
motora, laboral e outras); - Tecnicos de 
enfermagem e cuidadoras 24 horas; - 
Enfermeiros; - Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); - Farmaceutico; - Service de 
lavanderia; - Higienizac;ao diaria; - Suporte 
administrative, jurfdico, recurses humane e 
'financeiro; - Alfabetizac;ao de adultos; - 
Monitoramento interno e externo pon 
cameras; - Atividade fisica orientada e terapia 
ocupacional; 

Planalto-Pr., 11 de janeiro de 2018 

~,J,c s Q ~,ClWMl"Ct ; 
CARLA SABRINA RECH 

MALINSKI 
Membro 

068.626.699-40 

1 
i 

E~iilRiWt&Y ~ 
Presidente ' · 

675.443.399-04 , 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

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

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 T>:-~:.~~~~~...., - ANA 

TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO 

O Prefeito Municipal de Pianalto, Estado do Parana, no uso de suas 
atribuicOes legais e considerando a decisiio da comissao julgadora; segundo o 
parecer da Assessoria Juridica que o processo tramitou e seguiu os ditames da 
legisla('iio pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitacao na modalidade de 
Pregao Presencial n? 127/2017, cujo objeto e a contratacao de empresa 

especializada, para prestai;:ao de servicos de abrigamento institucional, em regime 

de internato, para idosos e ou deficientes fisico/mentais, encaminhados pelo 
Municipio de Pianalto, em favor da empresa GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL 
EIRELI, e em consequencia ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma 
para que produza seus efeitos legais. 

Pianalto-Pr., 15 de janeiro de 2018 

~-~~~----~--- ~~ 
INACIO JOSE WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 



MUN/C/P/0 DE PLANAL TO 
CNPJ N° 76.460.526/0001-16 

Prece Siio Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANAL TO - PARANA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO 
DE SERVICOS N° 002/2018 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

Contrato administrative de prestacao de servicos que entre si fazem o 
Municfpio de Pianalto ea empresa Graziela Pereira do Amaral Eireli, na forma abaixo. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurfdica de direito Publico lnterno, com 
sede a Praca Sao Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, neste 
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INACIO JOSE WERLE, em 
pleno exercfcio de seu mandate e funcoes, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Municfpio de Pianalto, Estado do Parana, portador da Cedula de ldentidade RG n° 5.846.233-0 
e do CPF/MF sob n° 815.418.219-04. 
CONTRATADA: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
21.149.405/0001-66, com sede social a Vila Linha Cerro Negro, sin, Zona Rural, Municfpio de 
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana, neste ato representada por sua Administradora 
Sra. GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL, brasileira, separada, ernoresarta, portador do RG n° 
4114940036 SSP/RS e do CPF n° 778.643.361-91, residente e domiciliada Av. Ernesto Beuter, 
n° 1145, Apto 305, Brasflia, Municfpio de Sao Lourenc;o do Oeste, Estado de Santa Catarina. 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente Contrato tern por objeto a contratacao de empresa especializada, 
para prestacao de servicos de abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e 
ou deficientes ffsico/mentais, encaminhados pelo Municf pio de Pianalto, conforme abaixo segue: 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINACAO VALOR I VALOR 

UNIT. TOTAL 01 24 MES Prestac;ao de services de 
abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos 
e ou deficientes ff sico/mentais, 
desassistidos pela famflia grau II. 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 

Fisioterapeutas (fisioterapia 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- Tecnicos de enfermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
- Enfermeiros; 
- Visita medics (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Service de lavanderia; 
- Higienizac;ao diaria; 
- Suporte administrative, jurfdico, 
recurses humane e financeiro; 

6.900,00 I 165.600,00 

NJI 



' 
- Alfabetizacao de adultos; 
- Monitoramento interno e 
externo par cameras; 
- Atividade frsica orientada e 
terapia ocupacional; 

TOTAL 
165.600,00 - 

Paragrafo Onico - lntegram e completam o presente termo Contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condigoes expressas 
no edital Pregao Presencial n° 127/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRA TADA. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

Pela execucao do objeto ora contratado, a CONTRATANTE paqara a 
CONTRATADA o valor total R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos 
reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dar-se-ao ate o 15° (decimo quinto) dia subsequente a 
execucao mensal dos servi9os, mediante apresentagao de Fatura ou Nota Fiscal de Servicos, 
devidamente atestada pela Secretaria de Cultura. 

CLAUSULA QUARTA 
DA DOTA<;Ao OR<;AMENTARIA 
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratacao serao utilizados 

recursos pr6prios do Municfpio de Planalto, Proveniente da seguinte DOTA<;Ao OR<;AMENTARIA: 
Canta da despesa Funcional programatica Destina9ao de recurso 1560 09.126.10.301.1001-2027 3.3.90.39.00000 2100 10.144.08.241.0801-2021 3.3.90.39.00000 CLAUSULA QUINTA 

DOS PRAZOS 
O prazo para a execu~ao dos servicos objeto do respectivo contrato, 

sera ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lein° 8.666/93, desde que haja interesse da Administra~ao. 
CLAUSULA SEXTA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
Serao incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modifica9ao que venha a ser necessarla durante a sua vigencia, decorrente das obriga96es assumidas pela CONTRA TADA. 
CLAUSULA SETIMA 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Paragrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o 

objeto deste Contrato nas condi96es aven9adas e da CONTRA TADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
Paraqrafo Segundo - Constituem obriga96es da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar a CONTRATADA as condi96es necessarias a regular execucao do Contrato; 
c) Solicitar a execucao dos servicos de forma parcelada, sempre que houver 

necessidade, sen do que nao ha quantidade mf nima a ser so~ada. ~ssim a 
empresa Contratada devera, sempre que solicitado, pre¥ar )os services. 
independentemente da quantidade de servicos solicitado; ,...... 

d) Emitir as requisicoos dos services pela Secretaria de A9ao~. quando 
houver necessidade, com antecedencia de 24 (vinte e quatro) horas; 

e) Fiscalizar e acompanhar os servicos atravss de funcionario devidamente 
designado pela Secretaria de Saude/Assistencia Social, que determinara os 
dias, o tipo de service e os locais onde serao realizados os servicos 

~~, n~,:t, 



expedindo a respectiva Ordem de Service: 
f) o Municfpio de Pianalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e 

qualquer service que nao atenda as especirlcacoss exigidas, ou que sejam 
considerados inadequados; 

Paragrafo Terceiro - Constituem obriqacoss da CONTRATADA: 
a) Prestar a execucao dos services na forma ajustada, em parcela, ou seja, 

conforme a necessidade, deste Municfpio de Pianalto; 
b) Atender mediante autorizacao por escrito os pacientes encaminhados pela 

Secretaria de Saude/Assistencia Social deste Municfpio de Pianalto; 
c) Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias semanais, em 

perfeitas condicoss de funcionamento, conservacao e limpeza; 
d) Fornecer alimentacao, sendo 06 (seis) refei96es diarias, confeccionadas de 

acordo com cardaplo elaborado por uma Nutricionista e alimentacao especial 
ou por sonda, quando o estado do abrigado assim exigir; 

e) Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem como camas, travesseiros, 
cobertores, roupas de cama e banho, calcados, etc; 

f) Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais coma: banhos 
e troca de fraldas, escovacao dentaria, cortes de unhas, cabelos e barba, 
auxflio para alimentacao, nos casos em que o abrigado nao puder alimentar-se 
sozinho, etc; 

g) Responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, limpeza e conserva9ao do 
estabelecimento, durante toda a permanencia dos usuarios; 

h) Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com nome do usuario 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos servicos 
prestados; 

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais 
decorrentes; 

j) Manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as 
obriga96es por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao e 
qualificacao exigidas na llcltacao: 

k) Apresentar sempre que solicitado, durante a execucao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a leqislacao em vigor quanta as 
obriga96es assumidas na licita9ao, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, tributarlos, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITAVA 
DA CESS.AO DO CONTRA TO 
A CONTRA TADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa 

ffsica ou jurfdica, sem autorizacao previa, por escrito, da CONTRATANTE e anuencia expressa 
da Contratante. 

CLAUSULA NONA 
DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 
Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA serao aplicadas multas pela 

CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecucao total ou parcial do 
contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e leqislacao 
pertinentes a execucao do objeto contratual que acarrete a rescisao do contrato, o Municf pio de 
Pianalto, podera, ainda, garantida a previa defesa, aplicar a empresa contratada as sancoss 
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sen do que em caso de multa esta correspond era a 1 O 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 

Paraqrafo Segundo - Pelo retardamento da execucao do contrato, quando 
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se 
de modo lnidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito previo da 
citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a admi~1s a9ao~ pelo 
prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes a i. ao ou 
ate que seja promovida a reabilitacao perante o Municf pio de Pianalto. 

CLAUSULA DECIMA 
DOS TERMOS ADITIVOS 

o,q3 



Seriio incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 
modifica9iio que venha a ser necessilria durante sua vigencia, decorrente das obriga96es 
assumidas pela contratada, altera96es nas especifica96es quantitativas e qualitativas ou prazos dos servi9os prestados a contratante. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DA RESCISAO 

Ficara o presente Contrato rescindido, mediante formaliza9iio, assegurado o contradit6rio e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o nae cumprimento ou cumprimento irregular de cliiusulas contratuais; 
b) a lentidiio do seu cumprimento, levando a Administra9ao a comprovar a 

impossibilidade da conclusiio dos servi9os nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juizo da Administra9ao, na execuc;ao dos servi9os/objeto contratado; 

d) nae entrega do objeto, sem justa causa ou prEivia comunica9ao a Administra9iio; 
e) a subcontrata9ao total do objeto deste Contrato, sem previa autorizac;ao do 

CONTRAT ANTE, associa9ao da CONTRAT ADA com outrem, a cessao ou 
transterencia total ou parcial, bem coma a fusao, cisao ou incorpora9iio, que afetem a boa execu9ao do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determina96es regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execu9ao deste Contrato, assim coma a de seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execu9ao do contrato; 
h) decreta9ao de falencia ou instaura9ao de insolvencia civil; 
i) dissolu9ao de Sociedade; 

j) alterac;ao social ea modificac;ao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 
jufzo da Administra9ao, prejudiquem a execu9ao deste Contrato; 

k) raz6es de interesse pliblico de alta releviincia e amplo conhecimento, justificados 
e determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento Pubhco; 

I) ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu9ao deste Contrato. 
Pariigrafo Primeiro • 0 presente Contrato poderii ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lein°. 8.666/93. 

Paragrafo Segundo - A CONTRA TADA reconhece os direitos da 
CONTRA T ANTE, em caso de rescisiio administrativa prevista no art. 77 da Lei n°. 8.666/93. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

DA VIGENCIA 

O prazo de vigencia do presente contrato sera ate 31 de janeiro de 2020, 
tendo inicio a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legisla9ao em vigor. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 
termo, perante o Fora da Comarca de Capanema-Pr. Nao obstante qualquer mudan9a de 
domicilio da CONTRAT ADA que, em razao disso, e obrigada a manter um representante com 
plenos poderes para receber nolifica9iio, cita9ao inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrum~to m 0£ (duas) vias de 
igual tear, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se pro itos legais.'. 

_J~ 
r-c. i. 



( CONTRA TANTE 

e janeiro de 2018. 

TESTEMUNHAS~.~~-· 

1 



MUN/C/P/0 DE PLANAL TO 
CNPJ N° 76.460.526/0001-16 

Pra~a Sao Francisco de Assis, 1583- CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANAL TO - PARANA. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO 
DE SERVICOS N° 002/2018 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

Contrato administrative de prestacao de servicos que entre si fazem o 
Municfpio de Pianalto ea empresa Graziela Pereira do Amaral Eireli, na forma abaixo. 
CONTRA TANTE: MUNICIPIO DE PLANAL TO, pessoa juridica de direito Publico lnterno, com 
sede a Praca Sao Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, neste 
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INACIO JOSE WERLE, em 
pleno exercf cio de seu mandate e fun96es, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Municfpio de Pianalto, Estado do Parana, portador da Cedula de ldentidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 815.418.219-04. 

CONTRATADA: GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
21.149.405/0001-66, com sede social ii Vila Lin ha Cerro Negro, sin, Zona Rural, Municipio de 
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana, neste ato representada por sua Administradora 
Sra. GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL, brasileira, separada, empresaria, portador do RG n° 
4114940036 SSP/RS e do CPF n° 778.643.361-91, residente e domiciliada Av. Ernesto Beuter, 
n° 1145, Apto 305, Brasflia, Municfpio de Sao Lourenc;o do Oeste, Estado de Santa Catarina. 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRA TO 

VALOR I VALOR 
UNIT. TOTAL 

O presente Contrato tern por objeto a contratac;ao de empresa especializada, 
para prestacao de servic;os de abrigamento institucional, em regime de internato, para idosos e 
ou deficientes ff sico/mentais, encaminhados pelo Municf pio de Pianalto, conforme abaixo segue: 
ITEM QUANT UNID. DISCRIMINACAO 
01 24 MES Prestac;ao de servic;os de 

abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos 
e ou deficientes ffsico/mentais, 
desassistidos pela famflia grau II. 
Com o atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 

Fisioterapeutas (fisioterapia 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- T ecnicos de enfermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
- Enfermeiros; 
- Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Servico de lavanderia; 
- Higienizac;ao diaria: 
- Suporte administrativo, jurfdico, 
recurses humano e financeiro; 

6.900,00 I 165.600,00 



- Alfabetizacao de adultos; 
- Monitoramento interno e 
externo por cameras; 
- Atividade fisica orientada e 
terapia ocupacional; 

TOTAL 
165.600,00 

Paragrafo Unico - lntegram e completam o presente termo Contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoas expressas 
no edital Preqao Presencial n° 127/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRA TADA. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

Pela execucao do objeto ora contratado, a CONTRATANTE paqara a 
CONTRATADA o valor total R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos 
reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dar-so-ao ate o 15° ( decirno quinto) dia subsequente a 
execucao mensal dos servlcos, mediante apresentagao de Fatura ou Neta Fiscal de Servlcos, 
devidamente atestada pela Secretaria de Cultura. 

CLAUSULA QUARTA 
DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratacao serao utilizados 

recurses pr6prios do Municipio de Planalto, Proveniente da seguinte DOTA<;Ao 
OR<;AMENTARIA: 

Conta da despesa Funcional programatica Destinacao de recurse 1560 09.126. 10.301. 1001-2027 3.3.90.39.00000 2100 10. 144.08.241.0801-2021 3.3.90.39.00000 CLAUSULA QUINTA 
DOS PRAZOS 

O prazo para a execucao dos servlcos objeto do respectivo contrato, 
sera ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lein° 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administra~ao. 

CLAUSULA SEXTA 
DOS TERMOS ADITIVOS 
Serao incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modificacao que venha a ser necessaria durante a sua vigencia, decorrente das obriga95es 
assumidas pela CONTRA TADA. 

CLAUSULA SETIMA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Paraqrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRA TANTE receber o 
objeto deste Contrato nas conoicdes avsncacas e da CONTRAT ADA perceber o valor ajustado 
na forma e prazo convencionados. 

Paraqrafo Segundo - Constituem obriqacoss da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar a CONTRAT ADA as condi95es necessanas a regular execu9ao do 

Contrato; 

c) Solicitar a execucao dos services de forma parcelada, sempre que houver 
necessidade, sendo que nae ha quantidade minima a ser solicitada. Assim a 
empresa Contratada dsvera, sempre que solicitado, prestar os servicos, 
independentemente da quantidade de services solicitado; 

d) Emitir as requistcoes dos servicos pela Secretaria de Acao S€ia 
houver necessidade, com antececencia de 24 (vinte e quatro) hor s; 

e) Fiscalizar e acompanhar os services, atraves de funcionarto wi~mente 
designado pela Secretaria de Saude/Assistencia Social, que dete~inara os 
dias, o tipo de servlco e os locais onde serao realizados os services, 

~ ·-.:-~ O<tt 



expedindo a respectiva Ordem de Service: 
f) o Municfpio de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e 

qualquer service que nao atenda as especlficacoss exigidas, ou que sejam 
considerados inadequados; 

Paraqrafo Terceiro - Constituem obriqacoes da CONTRA TADA: 
a) Prestar a execucao dos services na forma ajustada, em parcela, ou seja, 

conforme a necessidade, deste Municf pio de Plana Ito; 
b) Atender mediante autorizacao por escrito os pacientes encaminhados pela 

Secretaria de Saude/Assistencia Social deste Municfpio de Planalto; 
c) Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias semanais, em 

perfeitas condlcoes de funcionamento, conservacao e limpeza; 
d) Fornecer alimentacao, sendo 06 (seis) refeicoas diarias, confeccionadas de 

acordo com cardapio elaborado por uma Nutricionista e alimentac;ao especial 
ou por sonda, quando o estado do abrigado assim exigir; 

e) Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem como camas, travesseiros, 
cobertores, roupas de cama e banho, calcados, etc; 

f) Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais como: banhos 
e troca de fraldas, escovacao dentaria, cortes de unhas, cabelos e barba, 
auxflio para anmentacao, nos casos em que o abrigado nao puder alimentar-se 
sozinho, etc; 

g) Responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, limpeza e conservacao do 
estabelecimento, durante toda a cermanencia dos usuarios; 

h) Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com nome do usuarlo 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos servlcos 
prestados; 

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais 
decorrentes; 

j) Manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as 
obriqacoes por ela assumidas, todas as condlcoes de nabilitacao e 
qualificacao exigidas na llcitacao; 

k) Apresentar sempre que solicitado, durante a execucao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislac;ao em vigor quanta as 
obrigac;6es assumidas na Iicitacao, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, tributaries, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITAVA 
DA CESSAO DO CONTRA TO 
A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa 

ffsica ou jurfdica, sem autorizacao previa, por escrito, da CONTRATANTE e anuencla expressa 
da Contratante. 

CLAUSULA NONA 
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 
Paragrafo Primeiro - A CONTRA TADA serao aplicadas multas pela 

CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecucao total ou parcial do 
contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e leqislacao 
pertinentes a execucao do objeto contratual que acarrete a resclsao do contrato, o Municf pio de 
Planalto, podera, ainda, garantida a previa defesa, aplicar a empresa contratada as sancoes 
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sen do que em caso de multa esta correspond era a 10 
(dez par cento) sabre o valor do contrato. 

Paraqrafo Segundo - Pelo retardamento da execucao do contrato, quando 
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se 
de modo lnidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prevlo da 
cltacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a admmistracae, pelo 
prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinante~a unicao ou 
ate que seja promovida a reabintacao perante o Municf pio de Pianalto. 

CLAUSULA DECIMA 
DOS TERMOS ADITIVOS ~ -~ 



Serao incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 
modlticacao que venha a ser necessaria durante sua vigencia, decorrente das obriqacoes 
assumidas pela contratada, alteracoes nas especiflcacoss quantitativas e qualitativas ou prazos 
dos services prestados a contratante. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DA RESCISAO 

Flcara o presente Contrato rescindido, mediante forrnalizacao, assegurado o 
contradit6rio e a defesa, nos seguintes cases: 

a) o nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais; 
b) a lentidao do seu cumprimento, levando a Adminlstracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao dos servlcos nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a julzo da Adrninistracao, na execucao dos servi9os/objeto 

contratado; 
d) nao entrega do objeto, sem justa causa ou previa cornunicacao a Adrnintstracao: 
e) a eubccntretacso total do objeto deste Contrato, sem previa autorizacao do 

CONTRATANTE, associacao da CONTRATADA com outrem, a cessao ou 
transferencia total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, que 
afetem a boa execucao do presente Contrato; 

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

g) cometimento reiterado de faltas na execucao do contrato; 
h) decrstacao de falencla ou instauracao de insolvencla civil; 
i) dissolucao de Sociedade; 
j) alteracao social e a rnodificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

julzo da Adrninistracao, prejudiquem a execucao deste Contrato; 
k) razoss de interesse publlco de alta relevancla e ample conhecimento, justificados 

e determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrative a que se 
refere o contrato ample conhecimento Publico: 

I) ocorrencia de caso fortuito ou de forca maier, regularmente comprovada, 
impeditiva da execucao deste Contrato. 
Paraqrafo Primeiro - 0 presente Contrato podera ser rescindido caso ocorram 
quaisquer dos fates elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 8.666/93. 

Paraqrafo Segundo - A CONTRA TADA reconhece os direitos da 
CONTRATANTE, em caso de resclsao administrativa prevista no art. 77 da Lein°. 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DA VIGENCIA 

O prazo de vigencia do presente contrato sera ate 31 de janeiro de 2020, 
tendo inicio a partir da assinatura do respective contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na leqislacao em vigor. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste 

termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Nao obstante qualquer rnucanca de 
domicilio da CONTRATADA que, em razao disso, e obrigada a manter um representante com 
plenos poderes para receber notificacao, citacao inicial e outras medidas em direito 
permitidas. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 ,~. vias de 
igual tear, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos~A 

~~ 



Pianalto-Pr., 1 

TESTEMUNHAS: . 
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segue: 
ITEM 

MUNJCJPJO DE PLANAL TO 
CNPJ N° 76.460.526/0001-16 

Prar;a Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planafto@rline.com.br 

Fane: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANAL TO PARANA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAo 
DE SERVICOS N° 002/2018 

PREGAO PRESENCIAL N° 127/2017 

QUANT 

72 
UNIO. , DISCRIMINA<;AO 

Contrato administrativo de prestagiio de servigos que entre si fazem o Municipio de Pianalto ea empresa Graziela Pereira do Amara/ Eire/i, na forma abaixo. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANAL TO, pessoa juridica de direito PUblico lnterno, com 
sede a Praga Sao Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNP J n' 76.460.526/0001-16, neste 
ato devidamente representado pe/o Prefeito Municipal, senhor INACIO JOSE WERLE, em 
p/eno exercicio de seu mandate e fung6es, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Municipio de Pianalto, Estado do Parana, portador da C6du/a de ldentidade RG n' 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 815.418.219-04. 

CONTRA TADA: GRAzlELA PEREIRA DO AMARAL EIREU, inscrita no CNP J sob n' 
21.149.405/0001-66, com sede social a Vila Linh a Cerro Negro, sin, Zona Rural, Municipio de 
Santo Ant6nio do Sudoeste, Estado do Parana, nests ato representada par sua Administradora 
Sra. GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL, brasileira, separada, empres,lria, portador do RG n' 
4114940036 SSP/RS e do CPF n' 778.643.361-91, residente e domiciliada Av. Ernesto Beuter, 
n' 1145, Apto 305, Brasl/ia, Municfpio de Silo Lourengo do Oeste, Estado de Santa Catarina. CLAUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente Contrato tern par objeto a contratagao de empresa especializada, 
para prestagilo de serviros de abrigamento institucionaJ, em regime de internato, para idosos e 
ou deficientes fisico/mentais, encaminhados pe/o Municfpio de Pianalto, conforme abaixo 

01 
UN/MES / Presta9ao de servi9os de 

abrigamento institucional, em 
regime de internato, para idosos 
e ou deficientes ff sico/mentais, 
desassistidos pela famflia grau II. 
Como atendimento de: 
- Nutricionista e cozinheiras; 

Fisioterapeutas (fisioterapia 
respirat6ria, motora, laboral e 
outras); 
- Tecnicos de enfermagem e 
cuidadoras 24 horas; 
- Enfermeiros; 
- Visita medica (Medico clinico 
geral e geriatra); 
- Farmaceutico; 
- Servi90 de /avanderia; 
- Higieniza9ao diaria; 
- Suporte administrativo, jurfdico, 
recursos humano e financeiro; 

VALOR I VALOR 
UNIT. TOTAL 
6.900,00 I 165.600,00 



- Alfabetizagao de adultos; - Monitaramenta interno e externo par cameras; 
- Atividade ffsica arientada e terapia ocupacional; 

TOTAL 

165.600,00 
- 

Paragrafo Omco - lntegram e comp/etam o presente termo Contratua/, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condi96es expressas 
no edital Pregao Presencia/ n° 127/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRA TADA. 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 

Pela execu9iio do objeto ora contratado, a CONTRA T ANTE pagar.l a 
CONTRATADA o valor total R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais), daqui par diante denaminado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEJRA 
DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dar-se-iio ate o 15° (d<icimo quinto) dia subsequente a 
execu9ao mensal dos servi9os, mediante apresenta9iio de Fatura ou Nata Fiscal de Servi9os, devidamente atestada pela Secretaria de Cultura. 

CLAUSULA QUARTA 
DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA 

Para cobertura das despesas decorrentes desta contrata9ao serao uti/izados 
recurses prOprios do Municipio de Pianalto, Proveniente da seguinte DOTA<;:i\o OR<;AMENTARIA: 

Conta da despesa 
Funcional programatica 

Destinagao de recurso 1560 
09.126.10.301.1001-2027 

3.3.90.39.00000 2100 
10.144.08.241.0801-2021 

3.3.90.39.00000 CLAUSULA QUINTA 
DOS PRAZOS 

O prazo para a execu~ao dos servi~os objeto do respectivo contrato, sera ate 31/01/2020, podendo ser prorrogado de acordo com a Lein° 8.666/93, desde que haja interesse da Administra~ao. 
CLAUSULA SEXTA 
DOS TERMOS ADITJVOS 

Seriio incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qua/quer 
modificacao que venha a ser necessSria durante a sua vigencia, decorrente das obriga96es assumidas pela CONTRA TADA. 

CLAUSULA SETIMA 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Paragrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRAT ANTE receber o 

objeto deste Contra to nas condi96es aven9adas e da CONTRA TADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

Paragrafo Segundo- Constituem obriga96es da CONTRATANTE: a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a CONTRATADA as condi96es necessarias a regular execucao do Contrato; 

c) Solicitar a execucao dos services de forma parcelada, sempre que houver 
necessidade, sendo que nao ha quantidade minima a ser solicitada. Assim a. 
empresa Contratada devera, sempre que solicitado, prestar os servi9os, 
independentemente da quantidade de servi9os so/icitado; 

d) Emitir as requisi96es dos servi9os pela Secretaria de Acao Social, quando 
houver necessidade, com anteced<lncia de 24 (vinte e quatro) horas; , , 

Fiscalizar e acompanhar os servi9os, atraves de funcion8rio devidam~n . · .' , 
designado pela Secre_taria de SaUde/Assist<lncia _Socia/,. que determinar_' o ·.·.· .·· . , 
dias, o tipo de serv,90 e os 'ocsts once serao real,zados os serv, , · · • •. 

~ .·.:rn. 

e) 



expedindo a respectiva Ordem de Servi90; 
f) o Municipio de Pianalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e 

qualquer servi90 que nao atenda as especifrca96es exigidas, ou que sejam considerados inadequados; 
Paragrafo Terceiro - Constituem obriga96es da CONTRATADA: 

a) Presta, a execu9ao dos servi9os na forma ajustada, em parcela, ou seja, 
conforme a necessidade, deste Municfpio de Pianalto; 

b) Atender mediante autoriza9ao por escrito os pacientes encaminhados pela 
Secretaria de Saude/Assistencia Social deste Municfpio de Pianalto; 

c) Manter o estabelecimento em funcionamento 07 (sete) dias semanais, em 
perfeitas condi96es de funcionamento, conservac;ao e limpeza; 

d) Fornecer alimentagiio, sendo 06 (seis) refei96es diarias, confeccionadas de 
acordo com card,lpio elaborado por uma Nutricionista e alimentacao especial 
ou por sonda, quando o estado do abrigado assim exigir; 

e) Fornecer roupas de uso pessoal ao abrigado, bem coma carnas, travesseiros, 
cobertores, roupas de cama e banho, calc;ados, etc; 

f) Fornecer aos abrigados os cuidados em geral e de higiene, tais coma: banhos • f~f 
e troca de fraldas, escova9ilo dentarta, Cortes de unhas, cabelos e barba, · ·nw• 
auxilio para alimenta9ao, nos casos em que O abrigado nae puder alimentar-se. :wr 
sozinho etc· -<';}? 

' ' , .. g) Responsabilizar-se pela perfeita ordem, higiene, limpeza e conservagilo do. :',;/' 
estabelecimento, durante toda a permanencia dos usuarios; 

h) Enviar mensalmente relat6rios descritivos, com name do usuario 
acompanhado da respectiva nota fiscal, pertinentes ao total dos servic;os prestados; 

i) Atender aos encargos trabalhistas, previdenci,lrios, frscais e comerciais decorrentes; 

j) Manter durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as 
obriga96es por ela assumidas, todas as condi96es de habilitaciio e qualificac;ao exigidas na licitac;ao; 

k) Apresentar sempre que so/icitado, durante a execucao do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislacao em vigor quanta as 
obriga96es assumidas na licitagilo, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITAVA 
DA CESSAO DO CONTRATO 
A CONTRAT ADA nao cocera ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa 

fisica ou juridica, sem autorizacao previa, por escrito, da CONTRATANTE e anuiincia expressa da Contratante. 
CLAUSULA NONA 

DAS SAN<;6ES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Paragrafo Primeiro - A CONTRAT ADA serao aplicadas multas pela · 
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecu9ilo total ou parcial do 
contrato ou instrumento equivalente e pe/o descumprimento das normas e legis/a9iio 
pertinentes a execu9ao do objeto contratual que acarrete a rescisiio do contrato, o Municipio de 
Pianalto, podera, ainda, garantida a previa defesa, aplicar a empresa contratada as san96es 
previstas no art. 87 da Lei n' 8.666/93, sendo que em caso de multa esta correspondera a 1 O (dez por cento) sabre o valor do contrato. 

Paragrafo Segundo - Pelo retardamento da execuc;ao do contrato, quando 
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se 
de modo inid6neo, frzer declaraciio falsa au cometer fraude fiscal, garantindo o direito pr<ivio da 
citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a administracao, pe/o 
prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9iio ou ·. 
ate que seja pro~ovida a reabilitac;ao perante o Municfpio de Pianalto. ~· .. '. ·.·. · .· ·. 

CLAUSULA DEC/MA ?' - _ · · ·• · 
DOS TERMOS ADITIVOS c->---=---o ; · - 

.. ·.,.3 rlnmi";,~1 •:_C_ U r--oroaa (:nn,,,,.~- _ n, ~~CHJ?!-S-::, .-....~·-,-- 



27/07/2018 
Prefeitura Mun(cipal de Pianalto 

' . 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL' DE PLAN ALTO 

LICITA<;AO 
PRIMEIRA ADITIVO CONTRATO 002/2018 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N° 002/2018, EDITAL PREGAO 
PRESENCIAL N° 127/2017, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICIPIO DE PLANALTO E GRAZIELA PEREIRA DO 
AMARAL EIRELI. 
Aos dezenove dias do mes de julho do ano de dois mil e dezoito o 
MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu 
Prefeito, Sr. INACIO JOSE WERLE e GRAZIELA PEREIRA DO 
AMARAL EIRELI, neste ato representado por sua Administradora 
Sra. GRAZJELA PEREIRA DO AMARAL, resolvem em comum 
acordo aditar o contrato administrativo n° 002/2018, famado entre as 
partes em data de 15 de janeiro de 2018, cujo objeto e a contratac,:iio de 
empresa especializada, para prestai;iio de services de abrigamento 
institucional, em regime de intemato, para idosos e ou deficientes 
fisico/mentais, encaminhados pelo Municipio de Pianalto, nos 
seguintes tennos: 
CLAUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre as 
partes, flea alterada a clausula primeira (do objeto), do Contrato 
Administ:rativo n° 002/2018, Edita! Pregao Presencial 11° 127/2017, 
aumentando o valor unitario do objeto, passando a partir desta data o 
valor unitario de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) referente a 
3 (tres] abrigamentos, para R$ 9.200,00 (nave mil e duzentos reais), 
referente a 4 (quatro) abrigamenme totalizando o valor total da 
contratai;ao na importancia de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil 
reais). 

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Clausula Segunda (do 
valor), em virtude do acrescimo ao item constante na Clausula 
Primeira (do objeto do contrato), passando o valor total contratado na 
importancia R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). 
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais 
clausulas e condic,:6es estipuladas no contrato original, e nao alteradas 
por este instrumento. 
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este 
instrumento em duas vias de igual teor e fonna. 

• 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Codigo ldentificador:252C64E7 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 

GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL 
Graziela Pereira do Amaral EIRELI 

Testemunhas: 

JONES ROBERTO KINNER 
RG n° 3.654.820- 7 /PR 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
RG n" 9.849.923- 7/PR 

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 27/07/2018. Edi9ao 1557 
A verifica9ao de autenticidade da rnateria pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/252C64E7/03AEMEkEnkYWVxEvdM2hQ6C2ryyOqrDUr5nxKf1nU9xZEQRIAbljsJkTPG-hdelP05.. 1/1 
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