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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-15
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Planalto-PR, 10 de agosto de 2021.
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Especificação do Produto

01 Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária que
suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado feito com TNT
tamanho interno: 1,95m de comprimento 0 56
cm de largura e 0,35 cm de altura. Tamanho
externo: 2,01 Mt de comprimento, 061 cm de
argura e 0,40 cm de altura. Vestimenta. 01
zdredom branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário:
remoção do corpo, higienização, assepsia, velas,
livro de presença. Incluso tanatopraxia, se
lecessáho. Kit de Café. Sepultamento e Placa de
dentificação, Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

Qtde Preço

Unitário

30 2.500,00

Preço

Total

75.000,00

Serviço de Funeral Especial - adulto; 01 Urna
unerária que suporte acima 91 kg, em madeira
de pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor,
alça dura, acabamento interno com babado feito
com TNT, tamanho interno: 2,10 m de
comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de

30
3.000,00 90.000,00
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altura. Tamanho externo: 2,18Mt de
comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de
altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em
tule); Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário:
remoção de corpo, higienização, assepsia, velas,
livro de presença. Incluso tanatopraxia, se
necessário. Kit de Café. Sepultamento e Placa de
Identificação, Carneira, deslocamento(local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca
para crianças com estatura até 0,60 cm, em
madeira de pinos, elo sextavado, envernizada,
sem visor, alça dura, acabamento interno com
babado feito com TNT, 01 Edredom branco; 01
Véu simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção de corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Incluso
tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,
deslocamento (local do velório/cemitério sem
custo adicional dentro do município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com 15
estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna
funerária branca para crianças com estatura até
0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, eslo
sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado feito com TNT.
01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário:
remoção de cadáver, higienização, assepsia,
velas, livro de presença. Incluso tanatopraxia, se
necessário. Kit de Café. Sepultamento e Placa de
Identificação, Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

1.300,00 19.500,00

1.600,00 24.000,00
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05 Translado íntermuniclpal (km Rodado) Auxílio ao
Transporte Funerário não poderá ultrapassar o
valor máximo a 103(cento e três)
UFMs(Unidades Fiscais Municipais) equivalente
a R$ 2.761,43 para cada Benefício concedido.

18.000

(Km)

1,70 30.600,00

TOTAL 239.100,00

•  .j estimado da solicitação acima, importa no valoraproximado de R$239.100,00 ( Duzentos e trinta e nove mil e cem reais)

Cordialmente,

úl\ D- •
LIZANDRA CRISTINA BONI

Secretária Municipal de Assistência Social



„ município DE PLANALTO
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.0RGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Assistência Municipal e Centro de Referência de

Assistência Social (ORAS).

2. OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auxílio
funeral para atender aos casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de
morte ocorrida em famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual Va

salário mínimo vigente. Para a contratação deverão ser observadas as características

e objeto do Termo de Referência, Edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Lizandra Cristina Boni..

4. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA :

4.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de pessoa jurídica

para prestação de serviços de auxílio funeral, para atender aos casos de

vulnerabilidade causadas por situações de morte ocorrida em famílias carentes, cuja

renda per capita seja inferior ou igual a 1/2 salário mínimo conforme consta na Lei do

SUAS n° 2297 e Decreto Municipal n° 4911 (que seguem em anexo a este Termo de

Referência).

4.2. A realização do Processo de Licitação através de Chamamento Público para futura

prestação de serviços deste objeto se justifica face ao interesse público presente na
necessidade de atender famílias de baixa renda do município, as quais não ostentam
de arcar com os custos de um funeral digno para seus entes queridos falecidos.

4.3. O Beneficio eventual é uma modalidade de provisão de proteção social básica, de

caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e
nos direitos humanos e sociais.

4.4. É um dos benefícios socioassistenciais sob incumbência da política de assistência
social. Está afiançado na Loas de 1993 e, em legislações subsequentes, como atenção
para as situações de nascimento, morte, vivência de uma vulnerabilidade temporária e
calamidade pública. Trata-se de uma pro- visão, cujos municípios e os estados

federados são responsáveis por sua oferta, numa relação de cooperação quanto à
gestão, regulamentação e financiamento.

4.5. A política de assistência social é composta por programas, projetos, serviços e
benefícios, que devem ser prestados pelo Estado e, de modo complementar, pelas
entidades de assistência social.



nyj

MUNICÍPIO DE

planalto

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
£-maíl: planafto(a)pÍanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

4.6. O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido entre os

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em

anexo ao Termo de Referência, ficando o valor igual ao Chamamento Publico

002/2019.. Foram realizadas ainda pesquisa em atas e contratos de outros municípios,

no entanto os objetos diferem em alguns aspectos.

4.7. Responsável pela cotação de preços: Lizandra Cristina Boni

4.8. A modalidade definida para a contratação é o Chamamento Público, pois é do

interesse da coletividade local que o maior número possível de empresas preste os
serviços especializados em questão, no intuito de ampliar o acesso da população

envolvida.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
5.1. As quantidades previstas na solicitação indicada abaixo serão utilizadas durante

um período de 12 (doze) meses, reservando-se à Secretaria Municipal de Assistência

Social e CRAS o direito de solicitar os itens de acordo com as necessidades, podendo

o fornecimento, até o final da vigência do contrato, ser parcial ou integral.

Item Especificação do Produto Qtde Preço

unitário

Preço

total

01 Serviço de Funeral Adulto: 01 Uma funerária

que suporte até 90 kg, em madeira de pinos,

elo sextavado, envernizada, sem visor, alça

dura, acabamento interno com babado feito

com TNT tamanho interno: 1,95m de

comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm

de altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de

comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de

altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01

Véu simples (em tule); Paramentações

completas conforme credo religioso

Atendimento básico necessário: remoção do
corpo, higienização, assepsia, velas, livro de

presença. Incluso tanatopraxia, se

necessário. Kit de Café. Sepultamento e

Placa de Identificação, Carneira,

deslocamento (local do velório/cemitério sem

custo adicional dentro do município).

30 2.500,00 75.000,00

.. ̂
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02 Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna

funerária que suporte acima 91 kg, em

madeira de pinos, elo sextavado,

envernizada, sem visor, alça dura,

acabamento interno com babado feito com

TNT, tamanho interno: 2,10 m de

comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm

de altura. Tamanho externo: 2,18Mt de

comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm

de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu

simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção de corpo, higienização,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso

tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento(local do

velório/cemitério sem custo adicional dentro

do município).

30

1.000.00 90.000,00

03 Serviço de Funeral Infantil - Crianças com

estatura até 0,60 cm: 01 Urna funerária

branca para crianças com estatura até 0,60

cm, em madeira de pinos, elo sextavado,

envernizada, sem visor, alça dura,

acabamento interno com babado feito com

TNT, 01 Edredom branco; 01 Véu simples

(em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção de corpo, higienização,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso

tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento (local do

velório/cemitério sem custo adicional dentro

do município).

1.300.00 19.500.00

15
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04 Serviço de Funeral Infantil - Crianças com

estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna

funerária branca para crianças com estatura

até 0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos,

eslo sextavado, envernizada, sem visor, alça

dura, acabamento interno com babado feito

com TNT. 01 Edredom branco; 01 Véu

simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção de cadáver,

higienização, assepsia, velas, livro de

presença. Incluso tanatopraxia, se

necessário. Kit de Café. Sepultamento e

Placa de Identificação, Carneira,

deslocamento (local do velório/cemitério sem

custo adicional dentro do município).

15

1.600.00 24.000.00

05 Translado Intermunicipal (km Rodado) Auxílio

ao Transporte Funerário não poderá

ultrapassar o valor máximo a 103(cento e

três) UFMs(Unidades Fiscais Municipais)

equivalente a R$ 2.761,43 para cada

Beneficio concedido.

18.000

(Km)

1,70 30.600.00

TOTAL 239.100,00

Custo para contratação é de R$239.100,00 (Duzentos e trinta e nove mil e cem

reais).

6. PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
6.1. Ficará a encargo da família do usuário, escolher a empresa que prestará o serviço.

6.2. Para a averiguação de que o usuário é detentor do beneficio eventual de auxilio

funeral, a empresa credenciada deverá verificar junto ao CRAS, observando as

seguintes situações:

- Em horário de expediente (07:30hrs ás 11:30hrs e 13:00hrs ás 17:00hrs) na sede
do CRAS ou pelo telefone (46)3555-1915. A Assistente Social irá emitir um Parecer

Social que deverá ser entregue a empresa, e que deverá ser entregue pela mesma

juntamente com a Nota Fiscal da prestação de serviço.

- Em horários fora do expediente (madrugada, sábado, domingo e feriados), contatar

com 3-C(Dordenadora do CRAS através do fone: (46)99907-0434, com o intuito desta

3'? p.
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verificar se a pessoa enquadra-se nos critérios dos Benefícios Eventuais, conforme Lei

Municipal do SUAS. A Coordenadora irá (se for o caso) liberar via telefone, após

verificação, a prestação do serviço. E na primeira hora útil de expediente a Assistente

Social responsável irá emitir o Parecer Social formal, que será entregue a empresa que

realizou o serviço e que deverá ser entregue pela mesma juntamente com a Nota

Fiscal.

6.3. A forma de prestação dos serviços funerários, para fins desta licitação, entende-

se a confecção e fornecimento de ataúdes , organização de velórios, transporte de

féretros, higienização (preparação do corpo), fornecimento de documentação

necessária ao sepultamento (certidão de óbito), divulgação nos meios de

comunicação sobre o falecimento com anúncios em emissora de rádio, ornamento com

flores (crisântemo) e parâmetros afins ( véu branco, velas, etc).

6.4. A prestação do serviço deverá ser realizado apenas no Município de Planalto,

podendo ser no perímetro urbano ou rural, conforme definição da família.

6.5. Após o credenciamento serão realizadas reuniões periódicas juntamente com as

empresas credenciadas e Secretaria de Assistência Social, a fim de definir situações

eventuais e esporádicas que possam surgir, primando o atendimento das legislações

vigentes e que não foram definidas neste termo.

7. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUANTIDADES
7.1. O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12(doze)

meses. A distribuição dar-se-á de forma opcional, onde a família beneficiada pelo

auxílio funeral, escolherá dentre as empresas credenciadas qual realizará o serviço. A

delegação por escolha da família dos serviços funerários busca possibilitar que o

agente funerário conduza com integridade, equalização da qualidade do serviço, a

satisfação do usuário.

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. A contratada deverá apresentar faturas/Notas Fiscais dos serviços realizados ao

setor responsável pela fiscalização do contrato.

8.2. A contratante pagará a contratada até 30 (trinta) dias após a apresentação da

faturas/Notas Fiscais correspondente devidamente aceita pela contratante;

Obs: Juntamente com a Nota Fiscal deverá estar em anexo o Parecer Social emitido

pela Assistente Social/CRAS atestando a vulnerabilidade social.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

9.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada:
9.1.1. Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes

neste termo e no prazo determinado;

9.1.2. Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos,
condizentes com as necessidades descritas no presente Termo de Referência.

O!) 08
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10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretaria de Assistência Social desta municipalidade.

Planalto - PR, 10 de agosto de 2021.

CJLízandra Cristina Boni
Secretária Municipal de Assistência Social

t- 3o(jii
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto

®00ü9



PREFEITURA MUNICIPAL

PLANALTO

município de planalto

CNPJN9 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maii: planalto@planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ENIO JOSE PIRES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE, 301 - CENTRO

CNPJ: 14.740.040/0001-84

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

OBJETO: Contratação para prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos casos
de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorridas em famílias carentes
deste Município de Planalto-PR, cuja renda per capita seja inferior ou igual a 14 salário
mínimo vigente.

Item Especificação do Produto Qtde Preço
unitário

Preço
total

01

02

Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária
que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envemizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com pape
branco ou tnt, tamanho interno: l,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de
altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de
comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de
altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

30 R$ 2.500,00R$ 75.000,00

Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Uma 30
funerária que suporte acima 91 kg, em madeira
de pinos, elo sextavado, envemizada, sem visor,
alça dura, acabamento intemo com babado, com
papel branco ou tnt, tamanho interno; 2,10 m de
comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de
altura. Tamanho externo: 2,18Mt de
comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de
altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em

R$3.000,00R$ 90.000,00
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PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DF. PRFros

EMPRESA: ENIO JOSE PIRES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE, 301 - CENTRO
CNPJ: 14.740.040/0001-84

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

OBJETO: Contratação para prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos casosde vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorridas em famílias carentes
deste Município de Planalto-PR, cuja renda per capita seja inferior ou igual a salário

Item Especificação do Produto Qtde Preço
unitário

Preço
total

01

02

Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funeráriaSO
que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envemizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com pape
tranco ou tnt, tamanho interno; l,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de
altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de
comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de
altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); ParamentaçÕes completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Kit de Café!
Sepultamento e Placa de Identificação.
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

R$ 2.500,00 R$ 75.000,00

Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna30
anerária que suporte acima 91 kg, em madeira

de pinos, elo sextavado, envemizada, sem visor,
alça dura, acabamento interno com babado, com
papel branco ou tnt, tamanho interno: 2,10 m de
comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de
altura. Tamanho externo: 2,18Mt de
comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de
altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em

R$3.000,00 R$ 90.000,00
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tule); Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário:
remoção de corpo, higienização, assepsia, velas,
livro de presença. Kit de Café. Sepultamento e
Placa de Identificação, Carneira, deslocamento
(local do velório/cemitério sem custo adicional
[dentro do município).
Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura até 0,60 cm: 01 Uma funerária branca
para crianças com estatura até 0,60 cm, em
madeira de pinos, elo sextavado, envemizada,
sem visor, alça dura, acabamento interno com
babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom
branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário;
remoção de corpo, higienização, assepsia, velas,
livro de presença. Kit de Café. Sepultamento e
Placa de Identificação, Carneira, deslocamento
(local do velório/cemitério sem custo adiciona
dentro do município).

15 R$ 1.300,00 R$ 19.500,00

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Uma
funerária branca para crianças com estatura até
0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, eslo
sextavado, envemizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção de cadáver, higienização.
assepsia, velas, livro de presença. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento(local do
velório/cemitério sem custo adicionai dentro do
[município).

15

Translado Intermunicipal(km Rodado) Auxílio
ao Transporte Funerário não poderá ultrapassar
b  valor máximo a 103(cento e três)
UFMs(Unidades Fiscais Municipais)
equivalente a R$ 2.505,99 para cada Beneficio
concedido.

TOTAL

18.000

(Km)

R$ 1.600,00

R$ 1,70

R$ 24.000,00

R$ 30.600,00

=1$ 239.100,

>üi



PREFEITURA MUNICIPAL

PLAMALTn
fõ&ei/iítt/cu/iív «m 'AoMaO» znrMw/

município de planalto
CNPJN9 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planaíto@piana!to.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

VALOR TOTAL: R$ 239.100,00_.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

DATA: 10/08/2021

PRAZO PARA devolução DOr^ÇAME

ASSINA

8/2021,

COM

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do Município de
Elanalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos preferencialmente que seja
usado modelo próprio timbrado pela empresa.

CG12



PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: l/ilXsofv/ k J± -O uOSc í\ IAM e ciVi L-ld a.

ENDEREÇO: i^iA; -^360
CNPJ:

CroADE: pí v"?- ESTADO: PR

OBJETO: Contratação para prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos
casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorridas em
famílias carentes deste Município de Planalto-PR, cuja renda per capita seja inferior
ou igual a Yi salário mínimo vigente.

Item Especificação do Produto Qtde Preço
unitário

Preço

total

01 Serviço de Funeral Adulto: 01 Uma funeráriaSO
que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envemizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, tamanho interno: l,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de
altura. Tamanho extemo: 2,01 Mt de
comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de
altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

.DO

CNPJ 08.047. '•j '*j À 3



■PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: i/i (<^o ^ \ <0 S C i\ ^ 0, Cl^1
ENDEREÇO: «AíA P<Vt^,.A' -gSfeO
CNPJ: 0^
CroADE: Pi ^ NJ 0-L4ç) ESTADO: PR

Q-,

OBJETO: Contratação para prestação de serviços de auxilio funeral para atender aos
casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorridas em
famílias carentes deste Município de Planaltó-PR, cuja renda per capita seja inferior
ou igual a y2 salário mínimo vigente.

Item Especificação do Produto Qtde Preço
unitário

Preço
total

01 Serviço de Funeral Adulto: 01 Uma funerária
que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envemizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, tamanho interno: l,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de
altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de
comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de
altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

30

a,»o DO

onKANTONtOSCHMlTT

L/ À



02

03

04

Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Uma
funerária que suporte acima 91 kg, em madeira
de pinos, elo sextavado, envemizada, sem visor,
alça dura, acabamento interno com babado,
com papel branco ou tnt, tamanho interno: 2,10
m de comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52
cm de altura. Tamanho externo: 2,I8Mt de
comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de
altura. 01 Edredom branco; 01 Véu simples (em
tule); Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário:
remoção de corpo, higienizaçao, assepsia, velas,
livro de presença. Kit de Café. Sepultamento e
Placa de Identificação, Carneira, deslocamento
(local do velório/cemitério sem custo adicional
dentro do município).

30

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura até 0,60 cm: 01 Uma funerária branca

para crianças com estatura até 0,60 cm, em
madeira de pinos, elo sextavado, envemizada,
sem visor, alça dura, acabamento interno com
babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom
branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário:
remoção de corpo, higienização, assepsia, velas,
livro de presença. Kit de Café. Sepultamento e
Placa de Identificação, Cameira, deslocamento
(local do velório/cemitério sem custo adicional
dentro do município).
Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Uma

funerária branca para crianças com estatura até
0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, eslo
sextavado, envemizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção de cadáver, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Cameira, deslocamento(local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

15

15

VIUSONANTONWSCHMITT
& CIA. L.TOA.CNPJ08.047.880rt)001-63

■2.2.3S0,<!^
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05 Translado Intermunicipal(km Rodado) Auxílio
ao Transporte Funerário não poderá ultrapassar
0  valor máximo a 103 (cento e três)
UFMs(Unidades Fiscais Municipais)
equivalente a R$ 2.505,99 para cada Benefício
concedido.

18.000

(Km) 33,i}0o,ai

TOTAL

VALOR TOTAL: R$

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

PRAZO PARA DEVOLU( ÃO DO ORÇAMENTO: 10/08/2021.

í ÍXjO ̂  f j
assinatura COIMÍTÍ

vilson antonio schmitt
4CIA.LTDA.

CNPJ 08.047.880/0001-63

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

GÜiõ



MUNICÍPIO DE NOVA

ESPERANÇA DO SUDOESTE
NcnA tspauNÇA oosivofSTt^  _ Nmu GKEANÇA DO SI

^  ̂ Estado do Parana ^^êêêêêêm

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO N° 26/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 46/2021
ATA N°30/2021

Reuniram-se no dia 22 de junho de 2021, ás 09h00min, na divisão de Licitações do
município municipal de nova esperança do sudoeste, o pregoeiro e sua
equipe de apoio, designados pela Portaria n^ 013/2021 de 04 de janeiro de 2021, para
realizarem os procedimentos de realização da Licitação na Modalidade Pregão Presencial
n° 26/2021, que tem como objeto Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de forma parcelada mediante parecer social de kit bebê, cesta básica e auxilio
funeral para atendimento as famílias carentes do Município de Nova Esperança do
Sudoeste, PR, de acordo com a Lei Municipal n° 953/2018 do dia 08 de maio de 2018.

A comissão atestou o comparecimento e credenciamento das seguintes licitantes:

PROPONENTE

LUIZFELISAKI-ME

CLENICECIKOSKI-ME

ATACADO MINIPREÇO LTDA

EOLITA DE BARROS HOINATZ EIRELI ME

CNPJ

02.662.378/0001-86

85.502.052/0001-19

37.196.868/0001-83

27.809.324/0001-21

REPRESENTANTE

CREDENCIADO

LUIZFELISAKI CPF

553.594.859-49

CLENtCECIKOSKI

CPF 667.598.469-15

VIVIANI CARLA

DALFOVO CPF

076.674,989-46

KATIUSAHOINATZ

BAPTISTA CPF

058.763,079-55

Em ato contínuo foram abertos os envelopes contendo a Proposta comercial das
empresas participantes credenciadas. As propostas foram conferidas e rubricadas pelo
Pregoeiro e sua equipe de apoio e pelos representantes presentes credenciados, os
valores apresentados nas propostas de preços estão em anexo ao processo.

Em seguida, deu-se inicio a fase de lances do pregão, chegando ao resultado final,
devidamente discriminado no histórico do pregão em anexo ao processo e sinteticameníe
na tabela abaixo;

UNID. OTD FORNECEDOR VALOR
UNIT.

LOTE 01

ITEM 01: Cesta básica acondicionada

em embalagem plástica contendo os

seguintes Itens; 05 kg arroz; 02 kg

feijão; 02 kg macarrão; 02 latas óleo de

soja; 200 gramas café solúvel; 02 kg
fubá; 05 kg açúcar; 01 kg sal; 05 kg
farinha de trigo; 600 g margarina; 02

dúzia de ovos; 04 caixas de leite

integral longa vida; 01 pacote de

biscoito doce; 01 pacote de biscoito

salgado; 04 sabonetes; 04 rolos de

papel higiênico; 01 creme dental; 02

barras de sabão e 01 detergente para

louças, de acordo com a Lei Municipal

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CBP 85635-
CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosucloeste.pr.gov.br

ATACADO

MINIPREÇO LTDA

VALOR

TOTAL

175,00

ça do S

prefeitura''ànovaesperancadosudoeste.pr.gov.bt



MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE

n® 953/2018 e especificações contidãs"
no Termo de Referência do edital.

£stado do Paraná wy* Bi/flUNÇA DO SVDOfSTS

LOTE 02

"'TÊM ÕT^ Kit bebê' contendo õs^
seguintes itens; 04 pares de meias- 01
travesseiro ínfaníil; 02 tip top de plush;
02 manta microfibra; 04 lencinho de
boca; 04 pijamas RN; 02 flaneias; 01
jogo de lençol com fronha; 01 banheira
plástica, 03 pacotes de fralda RN 02
sabonetes Infantis; 01 toalha de banho
para bebê, 01 shampoo infantil; 01
touca; 01 mamadeíra, de acordo com a
Lei Municipal n® 953/2018, e
especificações contidas no Termo de
Referência do Edital

UNID. QTD fornecedor

CLENICECIKOSKI-
ME

VALOR

UNIT.

455,00

VALOR

TOTAL

18.200.00

LOTE 03

ITEM 01; Auxilio Funeral contendo: 01
urna, 01 coroa de flores artificiais, 01
vestuário, 01 ornamentação com flores
artificiais, 01 véu, 01 cruz de madeira
(se necessária conforme crença) 04
velas (se necessária conforme crença),
de acordo com a Lei Municipal n°
953/2018,

ITEM 02: Conservação de Cadáver
(Tanatopraxia) se caso for necessário,
de acordo com a Lei Municipal n°
953/2018.
ITEM 03: Translado terrestre (se
necessário buscar ou levar para fora do
Município) por km rodado, de acordo
com a Lei Municipal n° 953/2018.

Totalizando por fornecedor:

PROPONENTE

"luizfelisaki-me
..CLENICECIKQSKNME ~
ATACADO MINIPRECOlfDÃ

UNID. QTD FORNECEDOR VALOR VALOR

UNiT TOTAL
1.100,00 44.000,00

LUIZ FELISAKI - ME

10.000

950.00 19.000,00

2,50 25.000.00

VALOR TOTAL

86.000,00

18.200,00

63.000.00

Após realizada a etapa dos lances, foram abertos os envelopes contendo a
documentação de habilitação das empresas licitantes. De conformidade com o contido no

CNPJ

02.662,378/0001-86

85.502.052/0001-19

PROPONENTE
LUIZ FELISAKI-ME

CLENICE CIKOSKI - ME

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-QOQ - Nova Esperança do Sudoeste Af
CNPJ95.589.2a9/OOOl-32 www.novaesperancadosucloeste.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE

£stado do Paraná
^MVHKÍnOIU^

NO^tSmUMÇAOOSVDOtSn

_ATÁCADO MINiPRECO LTHA
37.196.858/0001^83

Analisando o contido no item 8.4 do edital - "DO JULGAMENTO" dá <;p rnmr>
empresas presentes desistem do prazorecursaI podendo então o processo seguir os trâmites legais

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento da qual foi
assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes.

COMISSÃO:

DIRCEU BONIN;

TAIS MOURA:

TIAGO MARTINS:

10j(J3 rTs^\

- Pregoeiro

- Membro

- Membro

OLACIR FERREIRA: - Membro

PROPONENTES PRESENTES:

PROPONENtl
LUIZ FELiSAK! - ME

CLENICECIKOSKI-ME

ATACADO MINI PREÇO LTDA

EOLITA DE BARROS HOINÃTZ"
EIRELI ME

REPRESENTANTE

LUIZ FELISAKICPF

553.594.859-49

CLENICE CIKOSKI CPF

667.598,469-15

VIVIANI CARLA DALFOVO CPF

076.674.989-46

KATIUSA HOlNATZ BAPTISTA"
CPF 058.763.079-55

-ASSINATURA

'â h .

AXn ouA

.Tiíirj
Fonc! (46) 3546-1t44 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste'^
CNPJ 95.589.289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br prefeitura;a;novaesperancadosudoeste.pr.gov.br



OOG063

Município áe ̂ néas Marques
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 70/2021

Tendo em vista o resultado do processo licitalório, na modalidade Pregão Presencial n" 20/2021, homologado em firmam as partes
a presente ata de registro de preços, nos termos abaixo; as panes

CNSFsob°n° devidamente inscrita no
sS EDSON'tUPATlNf nn^^ SS/MP® na Avenida Joaquim Bonetti, 579. neste ato representado pelo Prefeito Municipal,bennor tusuN LUPATINI. portador CPF/MF sob o n®. 861.204.419-72 e Cédula de Identidade n® 49383932 resideme «
domiciliado a AVENIDA JOAQUIM BONETTI, CENTRO, Paraná - PR. na Cidade de Enéas Mam^s ista^ ®

avenida PRESIDENTE DUTRA 111. CENTRO, Enéas Marques - 85.630-000

MORcVi M rPF^ío Iao 7-, D/- representada por seu representante legal. Senhor WALMIR
ANTOtílO Enéas 38715275. residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, SANTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- O objeto do presente contrato é REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços funerános, translado e
material de consumo para atendimento social, na forma de auxilio funeral conforme assegura o art. 22 da Lei n® 8 742 de 7 de
dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), alterada pela Lei n® 12.

Segue relação dos itens:

Releçào de Hcns da Licitação
L0te:1 - AUXILIO FUNERAL. TRATAMENTO CORPORAL E TRANSLADO

JNíDADE |R$ 1.080,000
37 800,00

SERVIÇOS RS 1.000,000

3UIL0MET RS 2,780
ROS

R$

36.000.00

ítUXIUO FUNERAL

30NTENDO URNA,

COROA DE FLORES

"ARTIFICIAL (NO
VIINIMO 0,80 CM DE
DIÂMETRO), CRUZ.
VES

TANATOPRAXIA •

TRATAMENTO

CORPORAL

COMPLETO

RS 5.560,00 TRANSLADO EM

^/EÍCULO FUNERAL

?S 73.360,00

'AUXILIO FUNERAL - CONTENDO' URNA EM MADEIRA
COM PINTURA EM VERNIZ, 06 ALÇAS, REVESTIMENTO
PLÁSTICO, PADRÃO ALTURA - MÍNIMO 1,90M, PADRÃO
CAPACIDADE DE PESO - ATÉ 130KG, COROA DE
FLORES DE SEDA. TAMANHO MíN. 80CM, 04 VELAS E
PARAMENTOS PARA O VELÓRIO VESTUÁRIO
MASCULINO (CAMISA, GRAVATA, CALÇA, MEIA. VÉU)
FEMININO (MANTOA/ESTIDO. MEIAS. VÉU), REMOÇÃO
PARA PREPARO, VELÓRIO E SEPULTAMENTO
TANATOPRAXIA (TRATAMENTO CORPORAL COMPLETO
COM A HtGIENIZAÇÂO E CONSERVAÇÃO ATRAVÉS DE
INJEÇÃO DE LÍQUIDOS, PARA A CONSERVAÇÃO DO
CORPO POR PERlODO ENTRE 24 E 48 HORAS
PREPARAÇÃO ESTÉTICA DO CADÁVER
TRANSLADO EM VEÍCULO FUNERAL COM CERTIFICADO
DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO -
DETRAN-PR. ESPÉCIE/TIPO: FUNERAL. CRLV DO
EXERCÍCIO VIGENTE. APÓLICE DE SEGURO DO
VEÍCULO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO EM QUESTÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 - O presente Ata de Regisüo de Preços terá a validade de 12 (doze) meses

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Enéas Marques não será obrigado a
coritratar os se^iços/itens, referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
fazô-lo através de outra licitação quando Julgar conveniente, sem que caiba recurso ou Indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras, ou. cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto garantidos á
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
^  Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenhapartiapado do certame licitatono. mediante previa consulia ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada á

V3nidQ0íTI.

3.1.2 - Os órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão
manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata. para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços

Av. Joaquim Bonetti. 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-mail: adm.eneas@gmaii.com 612044197

2  «f:
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Município (Ce 'Enéas Marques

a serem praticados, obedecidos a ordem de dassificação.

3.1.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata. desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas

3.1.4 - A Prefeitura Municipal de Enéas Marques, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licítaçáo e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantttati\ms a serem adquiridos, os fomecedores para os quais serão emitidos os pedidos:

3.2 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo
com a respectiva classificação no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS n®. 20/2021.

3.3 - Para cada serviço/item de que trata esta Ala. ̂ râo observadas, quanto ao preço, ás cláusulas e condições constantes do
Editai do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n" 20/2021 que a precedeu e íntegra o presente instrumento de
compromisso.

3.4 - O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS n". 20/2021, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais lamt>ém a integram

CLÁUSULA QUARTA • DO PRAZO E EXECUÇÃO
4.1 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses.

4.2 -A execução será conforme a necessidade da municipalidade, conforme solicitado pela Secretaria Competente

4.3 - Os serviços serão executados de acordo com as demandas apresentadas pelo município.

a) O item 03 (TRANSLADO EM VEÍCULO FÜNERALt somente será utilizado quando da remoção, velório e sepulíamento
totalizar a distância superior a 120 km da sede do Município de Enéas Marques - PR. sendo que a contratada ̂ rá jus ao valor
correspondente ao número de quilômetros excedente ao atado acima.

b) Os procedimenlos de preparação e litjeraçáo para o velório deverá obedecer ao tempo máximo de 03 horas.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
5.1 - A contratação da lícitante vencedora do presente Pregão será representada pela expedição da ATA da qual constará, no
mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local
e prazo para entrega dos produtos

5.2 - Convocação para assinatura do Contrato:
5.2.1 - Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto ás respectivas concorrentes vencedoras,
estas serão convocadas para, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o Ata.

5.3 - Ao assinar a Ala de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fomedmento, a empresa obriga-se fxesiar os
serviços/itens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e tamb^ na proposta
apresentada:

CLÁUSULA SEXTA • DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela empresa contratada, observado o que
consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto á forma e condições de pagamento.

6.2 - O pagamento será efetivado mediante apresentação da r^ota fiscai/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da
qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Seaetaria Requisitanie:

6.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (tnnta) dias após a prestação dos serviços/itens e apresentação da nota fiscal na
Unidade da Contabilidade Geral

CLÁUSULA SÉTIIMA • DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
7.1 - A prestação de serviços/itens só estará caracterizada mediante solicitação do mesmo,

7.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ala. mesmo que a entrega deles
decorrente esbver prevista para data posterior à do seu vencimento

Av. Joaquim Bonetti, 579 ■ Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657«)001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-maíl: adm,eneas@gmaii,com
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CLÁUSULA OITAVA ■ DAS PENALIDADES
8.1 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Lidtante/Conlratada são as previstas na Lei Federai n° 10.520. de 17
de julho de 2002, na Lei Federal ri° 8 666. de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.

8.2 - Penalidades que poderão ser cominadas ás lidtantes

I - Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 0.3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
b) 2.0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem Justo motivo, por parle da proponente vencedora,
c) O montante de muttas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10.0% (dez por cento) do valor global do Contrato
Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.

II - Suspensão, de acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10,520. de 17 07,2002. a licitanie e/ou Contratada, sem prejuízo das
demais comlnações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União. Estados. Distnto Federal ou
Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fomecedoms do Município de Enéas Marques, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, na hipótese de.
a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata. ou demonstrado em procedimento
administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do cetiame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da lidlante, registrada em ata.
e) não manter a proposta após a homologação:
f> desistir de lance verbal realizado na fase de competição,
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) fraudar a execução do contrato,
j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

8.3 - Na aplicação das penalidades previstas neste Editai, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus
efeitos, bem como os antecedentes da licítante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
justificativas da licítante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput. da Lei n° 8.666/93.

8.4 > As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da ticitante/Contratada.

8.5 - Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.6 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem
prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades:

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DA ATA
9.1 - A Ala de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.® 8.666/93

9.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de íato que
eleve o custo dos serviços/itens ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.

9.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão
Gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação

9.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante reqi.ierimenio devidan^ente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá.

3) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confinnando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento,
b) convocar os demais fcamecedores visando igual oportunidade de negociação.

9.5 - A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação
atualizadas do fornecedor convocado

Av. Joaquim Bonetti, 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR.
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (45)3544-2100 - E-maii: adm eneas@gmail.com
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9.6 - Nâo havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder á revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
b) não retirar a respectiva nota de emprenho ou instrumento equivaíente. no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitãvet:
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.

10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses adma previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será fonnalizado
por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

10.3 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrènaa de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maiores devidamente comprovados.

10.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante
publicação em imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
11.1 - A aquisição do objeto do presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/
Município de Enéas Marques.

11.2 - Para a fiscalização e realização dos serviços/itens que integram o objeto deste Contrato, ficam responsáveis os Servidores
Públicos, designados pela Portada do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As questões decorrentes da utilização da presente ata. que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Francisco Beltrão- PR, com exdusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja. salvo nos casos previstos no art. 102. indso I, alínea "dda Constituição Federal.

Enéas Marques-PR. 27 de maio de 2021.

EDSON fe-jíiado de (otnM

LUPATINi:

86120441

EDSON LUPATINI

PREFEITO MUNICIPAL

írtIR MORCELLI - ME
CONTRATADA

Testemunhas

LUCI HONORIO BORGES MENIN

CPF: 488.506 599-20

I^RftCERA
.185.879-44

Av. Joaquim Bonetti, 579 - Centro - CEP 85630-000 - Enéas Marques - PR
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46)3544-2100 - E-mail; adm.eneas@gmail.com



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-15

(46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
"  " E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
dí"*'&'aPt»^ Praça São Francisco de Assis, 1583
lílélíêSS 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 11 de agosto de 2021

Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação para prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos casos de
vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorridas em famílias carentes
deste Município de Planalto-PR, cuja renda per capita seja inferior ou igual a V2 salário
mínimo vigente, encaminhamos;

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

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

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

Cordialmente,

iiüi? r,. js-otú
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal.
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MUNICÍPIO DEPLANi^TO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 11 de agosto de 2021

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

auxílio fiinprarn!lr'f°a ^ Contratação para prestação de serviços de
dP mnrt» M ^ie Vulnerabilidade social, causadas por situações
oLT famílias carentes deste Município de Planalto-PR, cuja renda percapita seja inferior ou igual a salário mínimo vigente, com fulcro nos artigos 212 e 216 §
LcorrentT^riíyff" f P°'' informar que a despesadecorrente _do referido processo observadas as características e demais condições
especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos não
ex^rad^nlr ^ saúde e a educação, conforme pedido
rpm rn f seCTetaria, no valor total de R$239.100,00 ( Duzentos e trinta e nove mil ecem reais) expedido por Vossa Excelência na data de 10 de agosto de 2021, informamos

oT'- ^ ®?'® ®"®'® previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento
S°d".çS ° •='

DOTAÇÕES 1
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02350 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.39.00.00.00000

£- n
Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO
Secretário de-Finanças

JONES ROBERTO KINNER
CONTADOR - C.l. RG N® 3.654.820-7 - PR



prefeitura Municipal de Planalto - 2021 ^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 11/08/2021

órgão / Unidade/Prqeloou Alividade/Cuniade despesa/Fonle de recurso ( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET ) Vala auorizado Vala atualizado Líquido ernpentiado

Paginai

Saido atual

3.3 90 39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlOICA

02350 E 00000 0000/01/07/0000 Recasos Ordoáios (U\fes)

02350 EA 00000 0000/01/D7/00«) KecascsOrdinários (üVes)

-

«  4

c:=;:mssmssss.

.  . ..» ioao(».óó;k 81588,15 iSAim

50000,00 50.000,00 48.507,09 1.4^91

O.X 50.000,00 33081,06 16.918,94

Total Geral 50.000,00 100,000,00 81,588,15 18411,85

Critérios de s^eção:

Data do cálculo: 11/06/2021

Órgão entre lOelO
Tipo 1
Ordem 025

Natureza de despesa entre: 3 3.90 39 00 00 e 3.3 90.39.00.00
Fonte de recurso entre. CXXIOO e 00000

Somente contas com saitto

mifirtopa CADASTRO DE PPA, navasâo 55271

.1 (i iiíc do exercício / FA - Grux) da tonte de exercícios aniaiores

11/0a«D21 1B4444



MUNiCÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

(46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
■  E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

PLANAffn Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° ../2021

1. PREÂMBULO

Praca^^^ã^n^FrTr com sede à
rief,fw= t no CNPJ n" 76.460.526/0001-16, neste atoidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI em oleno
exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente edor^d íado nes"e
3 89"6Toi ed?rPP;Mp'''^°o'° Cédula de IdenTida^RG ^
fnteressados oup P 747.491.029-20, torna público, para o conhecimento dos
credenrfamLnH instaurando processo de chamamento público para ocredenciamento de empresa especializada para prestação de serviços de auxilio funeral

eTfar^ltas^careníefc situações de mode ocorndaem famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual 7^ salário minimo vigente
nos termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

l'^r 2. Documentações do Credenciamento, conforme critérios deste Edital
Fmnrkrn H ""'citaÇões da Prefeitura Municipal de Planalto, na Praça SãoFrancisco de Assis, n 1583. Centro, Município de Planalto - PR.

cifmnHH poderão solicitar o Credenciamento, a qualquer tempo, desde quecumpridos todos os requisitos e durante a vigência do presente edital de Chamamento.

lrL!^n- '"^P®dimento para que sejam credenciadas mais de uma empresa paraprestação de serviço, durante a vigência deste Chamamento.

nL°r. T? credenciamento é de .../.../2021 a .../.../2021, sendo que os processospara contratação dos credenciados ocorrerão da seguinte maneira:

1.5.1. A partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia de 2021 e
ainda a qualquer tempo, durante a vigência do contrato referente ao presente certame.

abertos em sessão pública no dia .../.../2021 às 09:00hs naala de icitaçoes da Secretaria Municipal de Administração do Município de Planalto (PR)
para realizaçao do processo de credenciamento.

®  .'^crnologação do primeiro credenciamento, a solicitação de novos
credenciamentos devera ser realizada até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada mês a

Tex^ni^ã T ® homologação, sendo que a contratação e 0^0^010
credenciamento"^ realizada a partir do 1° dia útil ao mês subsequente ao

2. OBJETO
2.1. O presente edital tem como objetivo o Chamamento Público para credenciamento de
empresa especializada para prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos

famnL por situações de morte ocorrida em
vtíTJlt» P®"" ®®j® '"f®'''°r ou Igual % salário minimoVigente, de acordo com as especificações e quantidades abaixo;

7)

C0z6
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Item Especificação do Produto Qtde Preço

unitário

Preço

total

01 Serviço de Funeral Adulto; 01 Urna funerária que
suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado feito com TNT

amanho interno: 1,95m de comprimento, 0,56 cm
de largura e 0,35 cm de altura. Tamanho externo:

2,01 Mt de comprimento, 061 cm de largura e 0,40
cm de altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01
Véu simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Incluso
anatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,
deslocamento (local do velório/cemitério sem
custo adicional dentro do município).

30 2.500,00 75.000,00

02 Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna
unerária que suporte acima 91 kg, em madeira de
pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura, acabamento interno com babado feito com

NT, tamanho interno: 2,10 m de comprimento,
0,63 cm de largura e 0,52 cm de altura. Tamanho

externo; 2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de

argura e 0,57 cm de altura. 01 Edredom branco;
01 Véu simples (em tule); Paramentações
completas conforme credo religioso Atendimento
básico necessário: remoção de corpo,
higienização, assepsia, velas, livro de presença,
ncluso tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,
deslocamento(local do velório/cemitério sem custo
adicional dentro do município).

3.000,00

30
90.000,00

ü iJ'
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MUNICÍPtO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

03 Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca
para crianças com estatura até 0,60 cm, em
madeira de pinos, elo sextavado, envernizada,
sem visor, alça dura, acabamento interno com
babado feito com TNT, 01 Edredom branco; 01
Véu simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção de corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Incluso
tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,
deslocamento (local do velório/cemitério sem
custo adicional dentro do município).

15
1.300,00 19.500,00

D4 Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna funerária

branca para crianças com estatura até 0,61 cm a
01 metro, em madeira de pinos, eslo sextavado,
envernizada, sem visor, alça dura, acabamento
nterno com babado feito com TNT. 01 Edredom

branco; 01 Véu simples (em tule); Paramentações
completas conforme credo religioso Atendimento
básico necessário: remoção de cadáver,
higienização, assepsia, velas, livro de presença.
Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,
deslocamento (local do velório/cemitério sem
custo adicional dentro do município).

15

1.600,00 24.000,00

05 Translado Intermunicipal (km Rodado) Auxílio ao
Transporte Funerário não poderá ultrapassar o
valor máximo a 103(cento e três) UFMs(Unídades
Fiscais Municipais) equivalente a R$ 2.761,43
para cada Benefício concedido.

8.000

<m)

1,70 30.600,00

TOTAL 239.100,00

Parágrafo primeiro; As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término do
contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante desobrigada
da utilização total do serviço contratado, e consequentemente de seu pagamento.

3 Oí^'
GQ28



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ;76.450.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(g)planalto.pr.gov.br

m AMAiTrt Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo segundo: Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social o
controle do saldo total do presente credenciamento bem como a disponíbilização desta
informação aos credenciados.

2.2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUANTIDADES:
O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12 (doze) meses. A
distribuição dar-se-á de forma opcional, onde a família beneficiada pelo auxílio funeral,
escolherá dentre as empresas credenciadas qual realizará o serviço. A delegação por
escolha da família dos serviços funerários busca possibilitar que o agente funerário conduza
com integridade, equallzação da qualidade do serviço e a satisfação do usuário.

3. DA UTILIZAÇÃO E FINALIDADE DO CHAMAMENTO
3.1. Poderá utilizar-se deste o Município de Planalto, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

3.2. Deste Chamamento Público resultarão empresas Credenciadas, que firmarão contratos
com o Município de Planalto, com base no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, que terá vinculo
a este Edital com suas Cláusulas e Minutas, aos documentos apresentados pelos
proponentes do Credenciamento.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CHAMAMENTO

4.1. Poderão participar do presente chamamento público todos os interessados do ramo
de atividade pertinente ao objeto e que preencham as condições exigidas neste edital.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir;
4.2.1. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso,
ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal;
4.2.2. Que estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
4.2.3. Que esteja reunido em consórcio ou seja controlador, coligado ou subsidiário de
outro licitante, ou cujos proprietários ou sócios mantenham vínculos empresariais ou
familiares com outro licitante;
4.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,
em conformidade no disposto no Art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

5. DO CREDENCIAMENTO - FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 -
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.1. O envelope n° 1, contendo a Documentação de Credenciamento, deverá ser entregue
no local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado, constando da face os
seguintes dizeres:

Ã COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° ..../2021
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (HABILITAÇÃO)
PROPONENTE:

jo (O'
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fiim ° Documentação de Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de®3'omatica da proponente, 01 (uma) via original ou por qualquer processo de
nMhif.f - autenticada por cartório competente, pela Comissão de Licitações ou aindapublicação em orgao de Imprensa oficial, dos seguintes documentos:
5.3. Para comprovação da habilitação jurídica:
5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)-
5.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;

hdividuah^^ comercial devidamente inscrito na Junta Comercial, no caso de empresa
5.3 4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
ratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
5.3.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
5.3.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3.7 Os documentos deverão estar acompantiados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
5.4 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:

'■®9"'3'"'dade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação deCertidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da
Uniao, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal

http.//www.receita.fazenda.qov hr/Aplicacoes/ATRPO/Certidao/r.ndr.oniuntalnter/infnrm.Nl"r
inclusive Contribuições Previdenciárias tanto no âmbito daReceita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional do domicílio ou

seae do proponente;

r "!• '®93laridade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Se^rLltl d^F^fn 7 P°s'«va com efeito de negativa, expedida pela

de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
com efeito de negativa, expedida pela

nrfoma d^lei fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente,
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

«nd situaçao regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
7/rt f!r 7® ? d® J atestadas pelos órgãos expedidores; através dehftnJ// f Regularidade do FGTS - ORF, que pode ser conseguida através do linkht ps.//www.sifqe,caixa.qov.br/Cidadao/Crf/FqeCfSCriterinsPesauisa asn-
Lio Tnhnn=f°Q d® ^'•®''3ihistas (CNDT) no âmbito'nacional, expedidahttL/77,t f h fdd Trabaitio, que pode ser conseguida através do link
jLtiS'Tratolho coo^Pra^ando a inexistência de débitos inadimplidos perante a5.5 Para a comprovação da qualificação econòmico-financeira:

® demonstrações contábeis do último exercício social Já
emoresa vedarif '®'' comprovem a boa situação financeira daempresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação (da proposta.
5 5.1.1 O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço patrimonial do
ultimo exercício social assinado por contador e representante legal da empresa
devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro
Diario, este registrado na Junta Comercial.
5.5.1.2 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço
devera apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e
patnmonio liquido relativo ao período de sua existência.
5.5.1.3 A proponente que é Microempreendedor Individual deverá apresentar a Declaração
Anual do Simples Nacional - DASN SIMEI.
5.5.1.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.

5.6 A licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos e Declarações:
0.6.1 Licença Sanitária ou Declaração equivalente:
5.6.2 Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido pelo órgão
competente local da sede da proponente;
5.6.3 Solicitação de Credenciamento (ANEXO III);

Idoneidade e cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7° da
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores) nos
termos da Lei n° 9.854, de 27/10/99 (ANEXO IV);
5.6.5 Declaração Micro empresa (ANEXO V);
5.6.6 DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93 (ANEXO

LLi r concedido prazo para a apresentação de documentos dehabihtaçao que nao tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta de
cu apresentação em desconformidade com o edital, implicará na

inabilitaçao do licitante.

mÍ , ̂ assinatura nas declarações expedidas pelo própriotant® ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal presente à sessão
o.a As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscai, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
5.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis

®  Administração Publica, caso apresente alguma restriçãopertinente a documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.

PmnLra documentação, no prazo previsto no subitem acima,implicara na (decadência do direito á contratação.

6. PROPOSTA - ENVELOPE N° 2

n;eámh,?in hIc?® h", contendo a proposta, deverá ser entregue no local indicado no"preâmbulo deste edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes dizeres:

PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° ..../2021
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE SERVIÇOS
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6.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope n° 2, devidamente assinada
pelo proponente ou seu representante legal, em papel timbrado, redigida em idioma nacional
de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena
de desclassificação, em que constará:

6.2.1. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, valores, quantidades, e
prazos^ com indicação do numero deste edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o
objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo
unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no
Anexo 11.

6.2.2. O quantitativo e os valores estipulados na proposta, deverão ser exatamente Idênticos
ao objeto descrito no item 2.1, não podendo haver supressão de serviços relacionados, nem
aumento e diminuição do quantitativo.

7. PROCEDIMENTO

7.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir:

7.1.1. 1^ Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.2. 2^ Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.3. 3^ Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e alterações.

7.2. A 1® Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 01) e Proposta
(Envelope 02): Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a abertura
dos envelopes e conferência da documentação e proposta.

7.3. A 2^ Fase - Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será de
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a análise da documentação e
proposta, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos interessados, de acordo com as
exigências legais, e emitindo parecer definitivo para publicação do deferimento ou
indeferimento o credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências legais, e
emitindo parecer definitivo para divulgação no prazo de 03 (três) dias úteis.

7.4. A 3^ Fase - Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações: Com o
parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado demais
procedimentos legais até a efetivação do contrato.

8. PRAZOS

8.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação do resultado da inexigibilidade da licitação, com especificações no item 1 5
deste edital.

9. DOS VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. Serão utilizados recursos livres e a despesa da presente Licitação ocorrerá á conta das
seguintes dotações:

Jo
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PROPONENTE:

6.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope n° 2, devidamente assinada
pelo proponente ou seu representante legal, em papel timbrado, redigida em idioma nacional
de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena
de desclassificação, em que constará;

6.2.1. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, valores, quantidades, e
prazos^ com indicação do numero deste edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o
objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo
unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no
Anexo 11.

6.2.2. O quantitativo e os valores estipulados na proposta, deverão ser exatamente idênticos
ao objeto descrito no item 2.1, não podendo haver supressão de serviços relacionados, nem
aumento e diminuição do quantitativo.

7. PROCEDIMENTO

7.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir;

7.1.1. 1^ Fase; Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.2. 2^ Fase; Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.3. 3^ Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e alterações.

7.2. A V Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 01) e Proposta
(Envelope 02); Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a abertura
dos envelopes e conferência da documentação e proposta.

7.3. A 2^ Fase - Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será de
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a análise da documentação e
proposta, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos interessados, de acordo com as
exigências legais, e emitindo parecer definitivo para publicação do deferimento ou
indeferimento o credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências legais, e
emitindo parecer definitivo para divulgação no prazo de 03 (três) dias úteis.

7.4. A 3® Fase — Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações; Com o
parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado demais
procedimentos legais até a efetivação do contrato.

8. PRAZOS
8.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação do resultado da inexigibilidade da licitação, com especificações no item 1 5
deste edital.

9. DOS VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. Serão utilizados recursos livres e a despesa da presente Licitação ocorrerá à conta das
seguintes dotações;
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9.2. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a importância financeira
correspondente ao número de serviços realizados e devidamente comprovados por
relatórios de acordo com o período estabelecido.

9.3. Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor
dos Contrastados, que só fará jus aos valores correspondentes após a devida
comprovação dos serviços efetivamente prestados.

9.4. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias
que forem aprovadas para os mesmos.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. A Contratante pagará, mensalmente, ao prestador de serviços pelos serviços
efetivamente prestados, conforme item 9 deste Edital.
10.2. O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:
10.2.1. Para efeito de faturamento:
a) O faturamento será realizado mensalmente conforme a quantidade de serviços
realizados e devidamente requisitados pela Secretaria de Assistência Social.
b) Apresentar nota fiscal com a descrição completa dos procedimentos e quantitativos
realizados no período;
10.2.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, e em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da respectiva nota fiscal.
10.2.3. A nota fiscal deverá ser apresentada pela Contratada junto a Secretaria de
Assistência Social até o 5° (quinto) dia útil subsequente o més de execução dos serviços.
10.2.4. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de omissões
ou erros na elaboração do faturamento, que redundem em aumento das despesas ou perda
de descontos;

11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Ficará a encargo da família do usuário, escolher a empresa que prestará o serviço.
11.2. Para a averiguação de que o usuário é detentor do benefício eventual de auxílio funeral, a
empresa credenciada deverá verificar junto ao CRAS, observando as seguintes situações:

11.2.1. Em horário de expediente (07:30hrs ás 11:30hrs e 13:00hrs ás 17:00hrs) na sede
do CRAS ou pelo telefone (46)3555-1915. A Assistente Social irá emitir um Parecer Social
que deverá ser entregue a empresa, e que deverá ser entregue pela mesma juntamente
com a Nota Fiscal da prestação de serviço.
11.2.2. Em horários fora do expediente (madrugada, sábado, domingo e feriados)
contatar com a Coordenadora do CRAS através do fone: (46)99907-0434, com o intuito
desta verificar se a pessoa enquadra-se nos critérios dos Beneficios Eventuais, conforme
Lei Municipal do SUAS. A Coordenadora irá (se for o caso) liberar via telefone, após
verificação, a prestação do serviço. E na primeira hora útil de expediente a Assistente Social
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responsável irá emitir o Parecer Social formal, que será entregue a empresa que realizou o
serviço e que deverá ser entregue pela mesma juntamente com a Nota Fiscal.

11.3. A forma de prestação dos serviços funerários, para fins desta licitação, entende-se a
confecção e fornecimento de ataúdes, organização de velórios, transporte de féretros,
higienização {preparação do corpo), fornecimento de documentação necessária ao
sepultamento (certidão de óbito), divulgação nos meios de comunicação sobre o falecimento
com anúncios em emissora de rádio, ornamento com flores (crisántemo) e parâmetros afins (
véu branco, velas, etc).
11.4. A prestação do serviço deverá ser realizada apenas no Município de Planalto, podendo
ser no perímetro urbano ou rural, conforme definição da família.
11.5. Após o credenciamento serão realizadas reuniões periódicas juntamente com as
empresas credenciadas e Secretaria de Assistência Social, a fim de definir situações eventuais
e esporádicas que possam surgir, primando o atendimento das legislações vigentes e que não
foram definidas neste termo.

12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
12.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos á autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista
no artigo 67 da Lei 8666/93;
12.1.4 Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias,
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade do
fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser
registradas em relatórios anexados ao processo de credenciamento;
12.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
12.1.6 Pagar á Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
12.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no edital;
12.1.8. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento
dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo
prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;
12.1.9. Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;
12.1.10. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não
atenda as exigências do serviço;
12.1.11. Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
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ínnVr.^' , "^staloções da contratada, verificando se persistem as mesmas
ío H basicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato*

^ empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal
rntinpTrpm°»nf» constantes no termo de referencia, supervisionandorotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho;

.1.14. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao'cumprimento

presta7os°^ Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo
12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

ío o"í ° exclusiva conta e responsabilidade da contratada;
nnwmn « ° trabalho de acordo com as especificações e condições constantesnotermo e no prazo determinado;

rnm'^' psja padronizaçâo e qualidade dos serviços a serem fornecidos, condizentescom as necessidades descritas no presente Termo de Referência.
com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato*

12.2.5. Nao transferir a outrem o objeto do Contrato;

® cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato*
HO o o sempre a qualidade na prestação do serviço executado;

responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais

renrpspntantef 7?^° °;^'Ssao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ourepresentantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

lunprvkâ^n condições necessárias ao acompanhamento, a
np^mtinH f <=°ritrole, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratadopermitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os
a os relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das
atividades de acompanhamento e controle;
12.2.10. Utifear empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor-

cons/ante doSlmerior"'"" descumprimento da obrigação
12 2 12. Responsabihzar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais previdenciárias

respS^^ p? específica, cuja inadimplência não transfereresponsabilidade ao Município de Planalto;

contratante^""'' ^^iP^gados quanto à necessidade de acatar as orientações da
12.2.14. Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
curnprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
emnrenaHntnnt doJNSS, e do pagamento dos salários e benefícios dosempregados colocados a disposição da Contratante;
12.2.15. Não permitir a utilização do trabalho do menor;

ItstimL^^"'tnri=f vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõesassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no editai

trabathí^sta ^ ^^oiTiProvantes de regularidade fiscal, social e
nh^fnl!- ® terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente asObrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; '

Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o orazo de
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

13. DO ACESSO E DA PISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS

Pi *■ r-
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13.1. Da definição das necessidades de contratação - DO ACESSO
13.1.2. O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos, pessoas
jurídicas, prestadoras dos serviços na área de assistência social, do ramo pertinente ao
objeto (Prestação de Serviços de Auxilio Funeral), a partir da data de publicação deste edital
e até as 09:00 horas do dia de de 2021 e ainda a qualquer tempo, durante a
vigência do contrato referente ao presente certame.
13.1.3. Os envelopes serão abertos em sessão pública no dia ..../.../2021 às 09:00hs na
sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município de Planalto (PR),
para realização do processo de credenciamento.
13.1.4. Dos inscritos que se apresentarem a qualquer tempo, após a data estabelecida no
item 13.1.3, A abertura dos envelopes dar-se-á no 16° (décimo sexto) dia útil em sessão
pública na sala de licitações do município de Planalto.
13.1.5. As empresas poderão, durante a vigência do contrato, realizarem o credenciamento
até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada mês.

13.2. Da alocação das demandas

13.2.1. O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12 (doze)
meses. A distribuição dar-se-á de forma opcional, onde a família beneficiada pelo auxilio
funeral escolherá dentre as empresas credenciadas qual realizará o serviço. A delegação
por escolha da família dos serviços funerários busca possibilitar que o agente funerário
conduza com integridade, equalização da qualidade do serviço e a satisfação do usuário.

13.2.2. Decorrido o prazo sem o início da execução da demanda o credenciado será
imediatamente convocado para prestar esclarecimentos pelo atraso ou inexecução, sendo-
Ihe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14. DA ASSINATURA DO CONTRATO
14.1. Após a HOMOLOGAÇÃO do processo de inexigibilidade, a empresa será convocada
para assinar o Termo de Contrato em até 5 (cinco) dias úteis sob pena de decair ao direito á
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93.

15. DO CRITÉRIO DE REAJUSTES

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

16. DOS RECURSOS

16.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido e processado conforme segue:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da iavratura da
ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação dada pela
Lei n° 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da Intimação da decisão relacionada com
o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
16.2. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos os
relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo para os casos previstos nas alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.

16.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
16.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
16.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
16.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
17.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Departamento de Licitações, na
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, em Planalto - PR, devendo a Administração
julgar e responder à impugnação em até 2 (dois) dias úteis, sem prejuízo da faculdade
prevista no § 1° do art. 113 da Lei 8.666/93.
17.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.

0037
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17.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
17.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados
quando solicitados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na Praça São
Francisco de Assis, 1583, centro, no Município de Planalto, estado do Paraná;
18.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação;
18.3. A entidade promotora do Chamamento se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a (às) proponente (s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização;
18.4. A entidade promotora do Chamamento poderá realizar diligências durante o processo
de Classificação, para que técnicos competentes elaborem pareceres necessários à
fundamentação da decisão.

19. ANEXOS DO EDITAL

19.1. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:

19.1.1. Anexo I-Minuta do Futuro Contrato de Prestação de^Serviços; _
19.1.2. Anexo II - Proposta de Preços com tabela de descrição e valores de referência,
19.1.3. Anexo III - Modelo Solicitação de Credenciamento;
19.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e Cumprimento do disposto no
inciso XXXIIl do Art. T da Constituição Federal e de Comprometimento.
19.1.5. Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
19.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração Cumprimento Inciso 111, do Art. 9° da Lei 8.666/93;
19.1.7. Anexo VII -Termo de Referência.

Planalto - PR, 13 de agosto de 2021.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

0G38
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ANEXO II - TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA
À Comissão de Licitações

Referente Edital de Chamamento Público 002/2019
(RAZÃO SOCIAL - CNPJ - ENDEREÇO - TELEFONE)

Especificação do Produto Qtde Preço Preço

unitário total

01 Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária

que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, tamanho interno: 1,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de
altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de
comprimento, 081 cm de largura e 0,40 cm de
altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, hígienização,
assepsia, velas, livro de presença. Incluso
tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

2.500,00 75.000,00

Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna
funerária que suporte acima 91 kg, em madeira
de pinos, elo sextavado, envernizada, sem
visor, alça dura, acabamento interno com

babado, com papel branco ou tnt, tamanho
interno: 2,10 m de comprimento, 0,63 cm de
largura e 0,52 cm de altura. Tamanho externo;

2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de largura e
0,57 cm de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Incluso
tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do

3.000,00 90.000,00

003S
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Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca
para crianças com estatura até 0,60 cm, em
madeira de pinos, elo sextavado, envernízada,
sem visor, alça dura, acabamento interno com
babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom
branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário;
remoção do corpo, higienização, assepsia,
veias, livro de presença. Incluso tanatopraxía,
se necessário. Kit de Café. Sepultamento e
Placa de Identificação, Carneira, deslocamento
(local do velório/cemitério sem custo adicionai
dentro do município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com
estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna

funerária branca para crianças com estatura até
0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, eslo
sextavado, envernízada, sem visor, alça dura,
acabamento interno com babado, com papei
branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu
simples (em tule); Paramentações completas
conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higienização,
assepsia, velas, livro de presença. Incluso
tanatopraxía, se necessário. Kit de Café.
Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do
município).

1.300,00 19.500,00

1.600,00 24.000,00

Translado Intermunicipal (km Rodado) AuxíiiolS.OOO
ao Transporte Funerário não poderá
ultrapassar o valor máximo a 103(cento e três)(Km)
UFlVls(Unidades Fiscais Municipais) equivalente
a R$ 2.761,43 para cada Benefício concedido.

30.600,00

R$ 239.100,00

G040
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Declaramos que aceitamos a demanda conforme for contemplado e nos valores
apresentados acima, conforme edital de Chamamento Público /2021.

(LOCAL E DATA)

NOME;

RG:

CARGO:

0G41
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ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° /2021

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto

A empresa, CNPJ n° ,
Inscrição Estadual n° , neste ato representado por

portador (a) do CPF n° e do RG n°
vem requerer o Credenciamento, objeto do Chamamento

Público n° ..../2021, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social,
apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la ao exame da
Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços ofertados e
do contido na Minuta de Contrato vinculado a este Edital.

Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a conta
bancária para futuros pagamentos;

Endereço: Rua/n°/Referência/Bairro/Complementos/CEP/Fone/Fax/Email
Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, de 2021.

(Assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

À Comissão de Licitação

JptO> 0042
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Referente; Edital de Chamamento Público N° ..../2G21

DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa CNPJ

I  - Nao foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo
estando apta a contratar com o poder público;

ll_- Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal
nao emprega menores de dezoito anos em trabaltio noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir
oi cumprimento ao que determina o inciso V do art 27 da Lein 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

III - Comprçmetemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com

Hcitação assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Local, data.

Nome e assinatura do representante legai da proponente

n f r\
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ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

À Comissão de Licitação

Referente: Editai de Chamamento Público N° ..../2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

O representante legal da empresa
,  na qualidade de Proponente do

procedimento licltatório de credenciamento no CHAMAMENTO PÚBLICO N° .../2021,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

o 9''
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° .../2021

(Razão Social da LICITANTE) inscrita no CNPJ sob o n°
■  f DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos noinciso III, do artigo 9^ da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro
societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de
gerencia, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou
servidores do Município de Palmas.

Local e Data.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO i ~ MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N° /2021

REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°_/2021

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, inscrito no CNPJ/MF sob n°
76.460.526/0001-16 com sede na Praça Sâo Francisco de Assis N° 1583, com sede na Praça
São Francisco de Assis N° 1583 - CEP; 85.750-000, neste ato devidamente representado pelo
Prefeito, Senhor LUIZ CARLOS BONI, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3 895 670-
1e do CPF/MF sob n° 747.491,029-20.

CONTRATADA: Inscrita no CNPJ sob n°.
, com sede na cidade +

neste ato representado por seu representante legal
Sr , portador do RG n° e do CPF n° ,
residente e domiciliado na cidade de -

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos
casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida em famílias
carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual salário mínimo vigente de acordo com
as especificações e quantidades abaixo:

Especificação do Produto Qtde Preço

unitário

Preço

Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária que
suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo
sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,
acabamento Interno com babado, com papel
branco ou tnt, tamanho interno: 1,95m de
comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de
altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de comprimento,
061 cm de largura e 0,40 cm de altura. Vestimenta,
01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário: remoção
de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de
presença. Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit
de Café. Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, desiocamento(local do velório/cemitério
sem custo adicional dentro do município).

2.500,00 75.000,00
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Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna
funerária que suporte acima 91 kg, em madeira de
pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura. acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, tamanho interno: 2,10 m de

comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de
altura. Tamanho externo: 2,18Mt de comprimento,
0,87 cm de largura e 0,57 cm de altura. 01

Edredom branco; 01 Véu simples {em tule);
Paramentações completas conforme credo

religioso Atendimento básico necessário: remoção
de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de

presença. Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit
de Café. Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento(local do velório/cemitério
sem custo adicional dentro do município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com estatura 15
até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca para
crianças com estatura até 0,60 cm, em madeira de

pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura, acabamento interno com babado, com papel
branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu simples
(em tule); Paramentações completas conforme

credo religioso Atendimento básico necessário:

remoção de cadáver, higienização, assepsia,

velas, livro de presença. Incluso tanatopraxia, se

necessário. Kit de Café. Sepultamento e Placa de
Identificação, Carneira, deslocamento (local do
velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

90.000,00

1.300,00 19.500,00
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Serviço de Funeral Infantil - Crianças com estatura 16
de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna funerária branca
para crianças com estatura até 0,61 cm a 01
metro, em madeira de pinos, eslo sextavado,

envernizada, sem visor, alça dura, acabamento

interno com babado, com papel branco ou tnt, 01
Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);
Paramentações completas conforme credo
religioso Atendimento básico necessário: remoção
de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de
presença. Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit
de Café. Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do velório/cemitério
sem custo adicional dentro do município).

Translado Intermunicipal (km Rodado) Auxílio ao 18.000
Transporte Funerário não poderá ultrapassar o
valor máximo a 103(cento e três) UFMs (Unidades(Km)
Fiscais Municipais) equivalente a R$ 2.761,43 para
cada Benefício concedido.

1.600,00 24.000,00

30.600,00

JOTAL 239.100,00

Parágrafo primeiro; As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término do
contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante
desobrigada da utilização total do serviço contratado, e consequentemente de seu
pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
Parágrafo único: As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente
Contrato Administrativo de credenciamento para a prestação de serviços de auxílio funeral para
atender aos casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida em
famílias carentes cuja renda per capita seja inferior ou igual y2 salário mínimo vigente, após a
homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE /2021, pelas condições do Edital
de Chamamento Público N° ..../2021, seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Parágrafo primeiro: Ficará a encargo da familia do usuário, escolher a empresa que prestará
o serviço.
Parágrafo segundo: Para a averiguação de que o usuário é detentor do beneficio eventual de
auxílio funeral, a empresa credenciada deverá verificar junto ao CRAS, observando as
seguintes situações:

Em horário de expediente: Das 07h30 ás 11h30 e das 13h00 ás 17h00 na sede do CRAS ou
pelo telefone (46)3555-1915. A Assistente Social irá emitir um Parecer Social que deverá ser



MUNICÍPIO OE

PLANALTO

CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: plana!to@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

entregue a empresa, e que deverá ser entregue pela mesma juntamente com a Nota Fiscal da
prestação de serviço.

Em horários fora do expediente (madrugada, sábado, domingo e feriados) , contatar com a
Coordenadora do ORAS através do fone: (46)99907-0434, com o intuito desta verificar se a
pessoa enquadra-se nos critérios dos Benefícios Eventuais, conforme Lei Municipal do SUAS.
A Coordenadora irá (se for o caso) liberar via telefone, após verificação, a prestação do serviço.
E na primeira hora útil de expediente a Assistente Social responsável irá emitir o Parecer Social
formal, que será entregue a empresa que realizou o serviço e que deverá ser entregue pela
mesma juntamente com a Nota Fiscal.
Parágrafo terceiro; A forma de prestação dos serviços funerários, para fins desta licitação,
entende-se a confecção e fornecimento de ataúdes, organização de velórios, transporte de
féretros, higienização (preparação do corpo), fornecimento de documentação necessária ao
sepultamento (certidão de óbito), divulgação nos meios de comunicação sobre o falecimento
com anúncios em emissora de rádio, ornamento com flores (crisântemo) e parâmetros afins (
véu branco, velas, etc).

Parágrafo quarto; A prestação do serviço deverá ser realizado apenas no Município de
Planalto, podendo ser no perímetro urbano ou rural, conforme definição da família.
Parágrafo quinto: Após o credenciamento serão realizadas reuniões periódicas juntamente
com as empresas credenciadas e Secretaria de Assistência Social, a fim de definir situações
eventuais e esporádicas que possam surgir, primando o atendimento das legislações vigentes
e que não foram definidas neste termo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

Parágrafo primeiro: Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em
favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a devida
comprovação dos serviços efetivamente prestados.
Parágrafo segundo: A contratação de todos os itens descritos na tabela 01 do objeto,
perfazem um valor total estimado de R$ 239.100,00 (Duzentos e trinta e nove mil e cem reais)
divididos em ITENS.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE
A despesa da presente Licitação ocorrerá á conta das seguintes dotações: ^
Conta da | Grupo da | Funciona! Programática Fonte de Recurso

despesa

02350

fonte

Exercício 10.144.08.244.0801.1025.3.3.90.39.00.00 00000
^  I I 1

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá à conta de
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, no prazo máximo de trinta (30) dias após o recebimento do objeto, com a
apresentação da Nota Fiscal no Departamento de Compras.
Parágrafo segundo - Deverá apresentar as certidões (FGTS, INSS, TRABALHISTA,
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento, além da cópia do
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Termo Circunstanciado, conforme modelo anexo.
Parágrafo terceiro - Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo
Terceiro, ou se irregulares, ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da exigência.
Parágrafo quarto - Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajuste.
Parágrafo quinto - O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a
importância financeira correspondente ao número de exames ou procedimentos realizados e
devidamejite comprovados por relatórios, juntamente com a apresentação das requisições e
autorizações de acordo com o período estabelecido.
Parágrafo sexto: Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do IGP-M - índice Geral de Preços do
Mercado.

Paragrafo sétimo: Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da
emissão e via e-mail (notafiscal@pianalto.pr.aov.brK Caso a contratada não receba a
confirmação do recebimento do documento fiscal, deverá entrar em contato com o
Departamento de Compras deste Município para evitar qualquer prejuízo às partes Contato'
(46 3555-8104).

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
Parágrafo único: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive acidentes,
mortes, perdas e destruições parciais ou totais, isentando a Contratante de todas as
reclamações que possam surgir, consequentemente, a este contrato, ainda que tais
reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou
jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados
Parágrafo primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabiveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei
8666/93;
Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias, comunicações
escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade do fiscal designado para
acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados
ao processo de credenciamento;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

2)0 CÜòO
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Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no edital;
Providenciar as inspeções^da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos,
pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados bem como
a expedição de autorização de serviço;
Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas pela
contratada;

Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as
exigências do serviço;
Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas condições
técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;
Solicitar á empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, observado
as especificações constantes no termo de referencia, supervisionando rotineiramente a
observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho;
Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos
pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados;
Parágrafo segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:
São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada:
Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes notermo e no
prazo determinado;
Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos, condizentes com as
necessidades descritas no presente Termo de Referência.
Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pe a açao ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros;
Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao
controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre acesso
dos servidores do Municipio, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e
indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e
controle;

Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do
Item anterior;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as a®rnais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
ao Município de Planalto;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante;
Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
Obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS guia do
recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à
disposição da Contratante;
Não permitir a utilização do trabalho do menor;
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Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, apresentando com a fatura
mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de vigência do
contrato respeitando suas Cláusulas;

CLÁUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS
Parágrafo único: O preço da presente contratação será fixo e irreajustável, exceto quando
houver fator interveniente que comprovado diante dos termos da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO
Parágrafo único: Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração,
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de
Licitações.
A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, ás sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado á multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:

I  - Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a
Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total previsto de
recebimento pela Contratada no ato do atraso, por dia de atraso ou não realização do
serviço.
II - 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no ato,
em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em
firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
III - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;
IV - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
V - 2% (dois por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no ato,
por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na
reincidência;
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VI -10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no ato,
contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis.

Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do
ato conforme discriminado a seguir;
ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do credenciamento, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Parágrafo único: A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados, pertencentes à Secretaria Municipal de
Assistência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
Parágrafo único: Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer, subcontratar,
ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigações estipulados neste
Contrato sem: (I) a anuência expressa (por escrito) do CONTRATANTE; e (II) o atendimento
das condições que venham a ser estipuladas pela CONTRATANTE para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art
78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE no art. 80 da
Lei n° 8.666/93^em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.
A Administração poderá a qualquer tempo, com fulcro no Artigo 78, inciso XII, da Lei N*^
8.666/93, quando a necessidade do serviço puder ser suprida pela nomeação dos candidatos
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aprovados no concurso público em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
A ̂gencia do contrato será de 12 meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por
aHm períodos ate o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse daadministração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n ° 8 666/93 e a
indicaçao de novas dotações orçamentárias, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
rnecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual Para
os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
I - Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
execução de contrato; v ^
II - Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou execução do contrato;
III - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
iV - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ás
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatòriò ou
afetar a execução do contrato;
V - Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro multilateral, com o objetivo
e impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista, deste Edital" (ii) atos

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral e promover inspeção.
Paragrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
hnanceiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção

Lima empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
p azo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento de empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
praticas_ corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução em contrato financiado pelo organismo.
Parágrafo segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor
como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adian amento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA
°  vinculado à Inexigibilidade ..../2021 e seus anexos, ao Edital deChamamento Publico N /2021, bem como à Proposta da Contratada,

CLÁUSULA DÉCIlVIA SÉTIMA - CONHECIMENTO DAS PARTES
instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo bom

como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do procedimento licitatório
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.° 8.666/93, dos princípios gerais de direito, da
Lei Federal N 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e das normativas do Sistema Ünico de Saúde
(SUS).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o
Foro da Comarca de Capanema - Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
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 produzam efeitos legais.

Planalto - PR de de 2021

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

10
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1. jrata-se de procedimento licitatório, na modalidade Chamamento, com
vistas ao credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços
fúnebres objetivando o cumprimento da Lei Municipal que instituiu o auxílio fun^eral,
cujas especificações estão estabelecidas em solicitação da Secretaria de Assistência
Social, datada de 10 de agosto de 2021, as quais foram estabelecidas/esclarecidas
em Termo de Referência, devidamente assinado.

2. Houve apresentação de 02 (dois) orçamentos.

3. Os autos foram paginados de maneira correta, não havendo a
numeração do processo licitatório.

4. o procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise:

a) Solicitação datada de 10 de agosto de 2021;

b) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 11 de agosto de
2021;

c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 11 de agosto
de 2021;

d) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

5. Na seqüência, em data de 20 de agosto de 2021, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de editai elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei n°
8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no
controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.
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ANALISE jurídica

I, DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA E
REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA APLICAÇÃO

8,

Conforme se denota do processo llcitatóho, fora escolhida a modalidade
CHAMAMENTO PÚBLICO para que sejam credenciadas empresas para a
prestação de serviços fúnebres junto ao Município de Planalto-PR, sendo que
referida modalidade de licitação pode ser caracterizada como uma das
hipóteses de inexigibilidade de licitação.

As hipóteses de inexigibilidade estão elencadas no artigo 25, da Lei
8,666/93, senão vejamos:

Art. 25. é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciai exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;

III' para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública, (grifei)

Referido artigo de lei dispõe que "é inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição". Neste caso, o legislador não se preocupou em
estabelecer um rol taxativo de situações por meio do qual se poderia
contratar por inexigibilidade, deixando em aberto a interpretação da
expressão "inviabilidade de competição", não sendo possível elencar todas as
hipóteses, devendo a Administração Municipal analisar cada situação
previamente e verificar a possibilidade ou não de utilização deste meio
licitatório.

Ademais, reforçando o acima disposto, a Administração Municipal deve
interpretar o termo "inviabilidade de competição" de maneira ampla, no
sentido de que a inviabilidade de competição não está presente porque existe
apenas um fornecedor, mas sim, porque existem vários prestadores do
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serviços e todos poderão ser contratados, caso preencham os requisitos
mínimos para tat.

10. Confira-se, a respeito, a opinião de Jorge Ulisses JACOBY:

Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-
se a contratar os que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos,
ela própria fixando o valor que se dispõe a pagar, os possíveis iicitantes não
competirão, no estrito sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez que
a todos foi assegurada à contratação J

11. Esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a
doutrina denomina de credenciamento.

12. Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio lei específica sobre^o
credenciamento, tal mecanismo fora criado para se efetivar uma contratação
por inexigibilidade, tendo por base legal justamente o artigo 25, caput, da Lei
n.o 8.666/93, estando previsto tal procedimento na Lei Estadual n^
15.608/2007 em seus artigos 24 e 25.

13. Há de se destacar que o sistema de credenciamento está sujeito a alguns
requisitos, dentre os quais pode-se citar os seguintes:

14. (j) publicidade do credenciamento: Por óbvio que é necessário que
o maior número possível de interessados tenha conhecimento da abertura ̂ de
processo licitatório junto à Administração Municipal e em não havendo competição,
como é o caso do credenciamento, possivelmente haverá mais defuma empresa
que prestará os serviços licitados, recomendando a Administração Municipal a
realizar a publicação do presente Chamamento Público no Jornal de grande
circulação (apesar de não ser obrigatório em decorrência da MP n^ 896, de 6 de
setembro de 2019), Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial dos Municípios,
Diário Oficial da União, no sítio do Município de Planalto-PR e no Mural de Licitações
do Tribunal de Contas do Paraná, conforme determina o art. 2°, I, da Instrução
Normativa n.o 37/2009, do TCE/PR, no prazo legal, a fim de que os interessados
possam efetivamente tomar conhecimento do sistema, sendo certo que quanto
maior a publicidade a quantidade de interessados poderá aumentar;

(ii) período do credenciamento: não pode haver data de
encerramento específica para o credenciamento. O credenciamento deve manter-se
aberto até a vigência do contrato. A qualquer tempo o particular interessado poderá
se apresentar e entregar a documentação para se credenciar, isso, obviamente,
enquanto a Administração mantiver interesse na contratação do serviço e estiver
dentro do orçamento previsto:

(iii) obrigatoriedade de credenciar todos os interessados que
atendam as condições do chamamento: em razão de não haver competição, de

JACOBY, Jorge Ulisses. Coleçno rie direito público. São Paulo: Fórum, 2008, v. 6. p. 534.
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não haver propostas, por conseqüência não haverá um "vencedor" no chamamento
público, mas sim empresas credenciadas e aptas a realizar os serviços que serão
contratados e que preencheram os requisitos legais previstos no Edital de
Chamamento Público, sendo que todos os que preencherem os requisitos deverão
ser contratados e os serviços deverão ser distribuídos de maneira equânime entre
todos, inclusive com a possibilidade de redistribuição dos serviços a cada novo
credenciamento realizado.

15. Após referidas considerações, passa-se à análise do caso em apreço:

1.1. Da justificativa da contratação

16. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
encarregado da contratação no âmbito da Administração)^ a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

17. Nos autos fora apresentada justificativa juntamente com o
termo de referência, apontando que a Lei do SUAS n° 2297/2017 e o
decreto n° 4911/2019. esoecificam a forma de concessão do auxílio
funeral, sendo que o processo de credenciamento atende às normativas da
legislação em comento.

18. Valho-me da fundamentação iá utilizada no processo—de
chamamento do ano de 2019 oara explicar a situação aventada em casos
como o do presente chamamento:

19. Há uma particularidade no caso do presente chamamento, que é o fato de
aue é muito difícil realizar o controle igualitário dos serviços fúnebres para
cada empresa aue irá se credenciar, haía vista que possivelmente a família
irá ligar oara alguma das funerárias existentes na reoião e não irá pedir
aual das funerárias estará aota ao atendimento naquele dia, ou seja, se
eventualmente iá esaotou o seu saldo na presente licitação, por isso
entendo oue nestes momentos delicados, onde a família do munícipe
certamente estará abalada psicologicamente, e o processo—para
obtenção do auxílio funeral deve se ater a tal condicão. de modo aue
o serviço de seoultamento e oreoaro do coroo do ente querido falecido ser
realizado por uma empresa de confiança da família e aue atende aos
princípios norteadnres do presente chamamento se mostra adequado e
atinae a sua finalidade.

20. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
jurídico-formais.

21. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos

- Lei n" IÜ.52Ü/2002. arl. 3^ I: Decreto rf 3.555/2000, art. 8". III a.
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motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

22. A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimpiemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

1.2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

23. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do
chamamento e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se
pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estj^mativo de custos.
Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.
24. Para a licitude do chamamento público, impende também^ que a
definição do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais
necessidades do Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou
desnecessários, capazes de conduzir à limitação de empresas a serem
credenciadas. Registre-se que não incumbe à Procuradoria avaliar as especificações
utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se a
Administração que verifique o cumprimento deste requisito.

25. Assim, o Termo de Referência anexado ao processo de inexigibilidade
encontra-se dentre dos preceitos legais.

1.3, Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

26. No presente caso, tendo em vista que não haverá competição e os
valores a serem pagos serão pré-definidos pela Administração Municipal,
realizada a pesquisa de preço com 02 (dois) orçamentos distintos, sendo necessária
a realização de pesquisa junto ao Banco de Preços e contratos com municípios
vizinhos.

1.4. Das Exigências de Habilitação

27. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, todos os
requisitos estão presentes.

1.5, Dos critérios de Aceitação das Propostas

28. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas, fazendo ressalva quanto ao fato
de que a modalidade da presente licitação é chamamento público, onde não há
competição, e, portanto, se a empresa preencher os requisitos previstos no edital.
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a mesma deve ser credenciada, desde que atendidas as formalidades legais
previstas no edital.

1.6, Da Previsão de existência de recursos orçamentários

29. A Lei n° 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

30. Assim, conforme se denota do processo de inexigibilidade, o parecer
contábil é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as
exigências legais para a realização do processo licitatório, no que tange as finanças
públicas.

1.7, Autorização para a abertura da licitação

31. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.

32. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação.

1.8, Da Minuta do Edital e Contrato e seus Anexos

33. Conforme se denota do processo licitatório, o mesmo encontra-se com
minuta de edital e contrato e os respectivos anexos que atendem os requisitos
legais para a realização da presente licitação.
34. Frise-se que no presente processo licitatório deverá ficar claro que os
interessados ao credenciamento deverão concordar com os preços pré-definidos
pela Administração Municipal e que não haverá competição entre eles^

CONCLUSÃO

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

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

b) Que sejam realizadas as alterações no edital e^na minuta do
contrato acima apontadas, constando as devidas sanções em caso de
descumprimento;

c) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às
exigências legais;

d) Deve ser juntada autorização do Ilustre Prefeito Municipal;
e) É necessária a realização de cotação de preço junto à Contratos de
Municípios vizinhos e pesquisa junto ao Banco de Preços.
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43. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com^seus
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n^ 8.666/93. Não se
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.
44. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para
as providências cabíveis.

Após, à consideração superior.

^  Píanalto/PR, 20 de agosto de 2021.

JOÃO

Procura

SON KLAUCK

- OAB-PR 61.323
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município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 23 de agosto de 2021

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, Autorizo
o CHAMAMENTO PÚBLICO, pelo critério de CREDENCIAMENTO, que tem por objeto a
contratação para prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos casos de
vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorridas em famílias
carentes deste Município de Planalto-PR, cuja renda per capita seja inferior ou igual a V2
salário mínimo vigente, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsidiahamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de
2006 e o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, Lei Complementar n° 147, de 7 de
agosto de 2014 e demais disposições legais.

Ã Comissão de Licitações nomeada pela Portaria 013/2021.

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

ij ÍJí ?- (^- Ao <\//
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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município de planalto
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' 003/2021

1. PREÂMBULO
1.1. MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com sede á
Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ 76.460.526/0001-16, neste ato
devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno
exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n°
3.895.670-1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que está instaurando processo de chamamento público para o
credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços de auxílio funeral
para atender aos casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida
em famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual salário mínimo vigente,
nos termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O recebimento das Documentações do Credenciamento, conforme critérios deste Edital
dar-se-á no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Município de Planalto - PR.

1.3. Os interessados poderão solicitar o Credenciamento, a qualquer tempo, desde que
cumpridos todos os requisitos e durante a vigência do presente edital de Chamamento.

1.4. Não existe impedimento para que sejam credenciadas mais de uma empresa para
prestação de serviço, durante a vigência deste Chamamento.

1.5. O prazo para credenciamento é de 25/08/2021 a 09/09/2021, sendo que os processos
para contratação dos credenciados ocorrerão da seguinte maneira:

1.5.1. A partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia 09 de setembro
de 2021 e ainda a qualquer tempo, durante a vigência do contrato referente ao presente
certame.

1.5.1.1. Os envelopes serão abertos em sessão pública no dia 09/09/2021 às 09;00hs na
sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município de Planalto (PR),
para realização do processo de credenciamento.

1.5.1.2. Após a homologação do primeiro credenciamento, a solicitação de novos
credenciamentos deverá ser realizada até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada mês, a
iniciar-se no mês subsequente á primeira homologação, sendo que a contratação e o Início
da execução dos serviços será realizada a partir do 1° dia útil ao mês subsequente ao
credenciamento.

2. OBJETO

2.1. O presente edital tem como objetivo o Chamamento Público para credenciamento de
empresa especializada para prestação de serviços de auxilio funeral para atender aos
casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida em
famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual Vi salário mínimo
vigente, de acordo com as especificações e quantidades abaixo:

O
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Especificação do Produto

01 Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária que

suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo

sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,

acabamento interno com babado feito com TNT

tamanho interno: 1,95m de comprimento, 0,56 cm

de largura e 0,35 cm de altura. Tamanho externo:

2,01 Mt de comprimento, 061 cm de largura e 0,40

cm de altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01

Véu simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção do corpo, higienizaçào,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso

tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,

deslocamento (local do velório/cemitério sem

custo adicional dentro do município).

Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna

funerária que suporte acima 91 kg, em madeira de

pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor, alça

dura, acabamento interno com babado feito com

TNT, tamanho interno: 2,10 m de comprimento,

0,63 cm de largura e 0,52 cm de altura. Tamanho

externo: 2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de

largura e 0,57 cm de altura. 01 Edredom branco;

01 Véu simples (em tule); Paramentações
completas conforme credo religioso Atendimento

básico necessário: remoção de corpo,

higienização, assepsia, velas, livro de presença.
Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,

deslocamento(local do velório/cemitério sem custo

adicional dentro do município).

Qtde Preço

unitano

30 2.500,00 75.000,00

3.000,00 90.000,00

3o
GG65



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com

estatura até 0,60 cm; 01 Urna funerária branca

para crianças com estatura até 0,60 cm, em

madeira de pinos, elo sextavado, envernizada,

sem visor, alça dura, acabamento interno com

babado feito com TNT, 01 Edredom branco; 01

Véu simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção de corpo, higienização,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso

tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,

deslocamento (local do velório/cemitério sem

custo adicional dentro do município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com

estatura de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna funerária

branca para crianças com estatura até 0,61 cm a

01 metro, em madeira de pinos, eslo sextavado,

envernizada, sem visor, alça dura, acabamento

interno com babado feito com TNT. 01 Edredom

branco: 01 Véu simples (em tule); Paramentações

completas conforme credo religioso Atendimento

básico necessário: remoção de cadáver,

higienização, assepsia, velas, livro de presença.

Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação, Carneira,

deslocamento (local do velório/cemitério sem

custo adicional dentro do município).

Translado Intermunicipal (km Rodado) Auxilio ao 18.000

Transporte Funerário não poderá ultrapassar o
valor máximo a 103(cento e três) UFMs(Unidades (Km)
Fiscais Municipais) equivalente a R$ 2.761,43

para cada Benefício concedido.

19.500,001.300,00

24.000,001.600,00

30.600,00

239.100,

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término do
contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante desobrigada

da utilização total do serviço contratado, e consequentemente de seu pagamento.
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Parágrafo segundo: Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social o
controle do saldo total do presente credenciamento bem como a disponibilização desta

informação aos credenciados.

2.2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUANTIDADES:
O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12 (doze) meses. A
distribuição dar-se-á de forma opcional, onde a família beneficiada pelo auxílio funeral,

escolherá dentre as empresas credenciadas qual realizará o serviço. A delegação por

escolha da família dos serviços funerários busca possibilitar que o agente funerário conduza

com integridade, equalização da qualidade do serviço e a satisfação do usuário.

3. DA UTILIZAÇÃO E FINALIDADE DO CHAMAMENTO
3.1. Poderá utilizar-se deste o Município de Planalto, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

3.2. Deste Chamamento Público resultarão empresas Credenciadas, que firmarão contratos
com o Município de Planalto, com base no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93, que terá vinculo
a este Edital com suas Cláusulas e Minutas, aos documentos apresentados pelos
proponentes do Credenciamento.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CHAMAMENTO

4.1. Poderão participar do presente chamamento público todos os interessados do ramo
de atividade pertinente ao objeto e que preencham as condições exigidas neste edital.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir;
4.2.1. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso,
ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta ou Indireta, no âmbito federal, estadual ou municipal;
4.2.2. Que estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
4.2.3. Que esteja reunido em consórcio ou seja controlador, coligado ou subsidiário de
outro licitante, ou cujos proprietários ou sócios mantenham vínculos empresariais ou
familiares com outro licitante;

4.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,
em conformidade no disposto no Art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

5. DO CREDENCIAMENTO - FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1 -
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.1. O envelope n° 1, contendo a Documentação de Credenciamento, deverá ser entregue
no local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado, constando da face os
seguintes dizeres:

Ã COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2021
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (HABILITAÇÃO)
PROPONENTE;
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5.2. O envelope Documentação de Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de
eliminação automática da proponente, 01 (uma) via original ou por qualquer processo de
cópia desde que autenticada por cartório competente, pela Comissão de Licitações ou ainda
publicação em órgão de Imprensa oficial, dos seguintes documentos:
5.3. Para comprovação da habilitação jurídica:
5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
5.3.3 Registro comercial devidamente inscrito na Junta Comercial, no caso de empresa
individual;

5.3.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
5.3.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

5.3.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3.7 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
5.4 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
5.4.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal
pelo link
http://www.receita.fazenda.qov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConiuntalnter/lnformaNIC

ertidao.asp?Tipo=1 abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias tanto no âmbito da
Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional do domicílio ou
sede do proponente;
5.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
5.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela
Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente,
na forma da lei;

5 4.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores; através de
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, que pode ser conseguida através do link
https://www.sifqe.caixa.aov.br/Cidadao/Crf/FqeCfSCriteriQsPesauisa.asp;

5.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do link
http://www.tst.ius.br/certidao comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho.
5.5 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
5.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
5.5.1.1 O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço patrimonial do
último exercício social assinado por contador e representante legal da empresa,
devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro
Diário, este registrado na Junta Comercial.
5.5.1.2 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço,
deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e
patrimônio líquido relativo ao período de sua existência.
5.5.1.3 A proponente que é Microempreendedor Individual deverá apresentar a Declaração
Anual do Simples Nacional - DASN SIMEI.
5.5.1.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

5.6 A licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos e Declarações:
5.6.1 Licença Sanitária ou Declaração equivalente;
5.6.2 Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido pelo órgão
competente local da sede da proponente;

5.6.3 Solicitação de Credenciamento {ANEXO III);
5.6.4 Declaração de Idoneidade e cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos
termos da Lei 9.854, de 27/10/99 (ANEXO IV);
5.6.5 Declaração Micro empresa (ANEXO V);
5.6.6 DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93 (ANEXO
VI);
5.7 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de
habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta de
quaisquer documentos, ou apresentação em desconformidade com o edital, implicará na
inabilitação do licitante.

5.8 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio
licitante ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal presente à sessão.
5.9 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

5.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro empresa
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Publica, caso apresente alguma restrição
pertinente á documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, negativa.
5.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação.

6. PROPOSTA - ENVELOPE N° 2

6.1. O envelope n° 2, contendo a proposta, deverá ser entregue no local indicado no
preâmbulo deste edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes dizeres;

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2021
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE SERVIÇOS
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PROPONENTE:

6.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope n° 2, devidamente assinada
pelo proponente ou seu representante legai, em papel timbrado, redigida em idioma nacional
de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras ou entrelinhas, sob pena
de desclassificação, em que constará;

6.2.1. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, valores, quantidades, e
prazos, com indicação do numero deste edital. Deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o
objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo
unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme descrito no
Anexo II.

6.2.2. O quantitativo e os valores estipulados na proposta, deverão ser exatamente idênticos
ao objeto descrito no item 2.1, não podendo haver supressão de serviços relacionados, nem
aumento e diminuição do quantitativo.

7. PROCEDIMENTO

7.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir:

7.1.1. 1^ Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta:

7.1.2. 2^ Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.3. 3^ Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e alterações.

7.2. A 1^ Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 01) e Proposta
(Envelope 02): Será de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a abertura
dos envelopes e conferência da documentação e proposta.

7.3. A 2® Fase - Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será de
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a análise da documentação e
proposta, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos interessados, de acordo com as
exigências legais, e emitindo parecer definitivo para publicação do deferimento ou
indeferimento o credenciamento dos interessados, de acordo com as exigências legais, e
emitindo parecer definitivo para divulgação no prazo de 03 (três) dias úteis.

7.4. A 3® Fase - Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações: Com o
parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado demais
procedimentos legais até a efetivação do contrato.

8. PRAZOS "
8.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação do resultado da inexigibilidade da licitação, com especificações no item 1.5
deste edital.

9. DOS VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. Serão utilizados recursos livres e a despesa da presente Licitação ocorrerá à conta das
seguintes dotações:



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Conta da Grupo da Funcional Programática

despesa fonte

Fonte de

Recurso

02350 Exercicio 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.39.00.00 00000

9.2. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a importância financeira
correspondente ao número de serviços realizados e devidamente comprovados por
relatórios de acordo com o período estabelecido.

9.3. Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em favor
dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a devida
comprovação dos serviços efetivamente prestados.

9.4. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias
que forem aprovadas para os mesmos.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. A Contratante pagará, mensalmente, ao prestador de serviços pelos serviços
efetivamente prestados, conforme item 9 deste Edital.
10.2. O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma;
10.2.1. Para efeito de faturamento:

a) O faturamento será realizado mensalmente conforme a quantidade de serviços
realizados e devidamente requisitados pela Secretaria de Assistência Social.
b) Apresentar nota fiscal com a descrição completa dos procedimentos e quantitativos
realizados no período;
10.2.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, e em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da respectiva nota fiscal.
10.2.3. A nota fiscal deverá ser apresentada pela Contratada junto a Secretaria de
Assistência Social até o 5° (quinto) dia útil subsequente o mês de execução dos serviços.
10.2.4. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de omissões
ou erros na elaboração do faturamento, que redundem em aumento das despesas ou perda
de descontos;

'  11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Ficará a encargo da família do usuário, escolher a empresa que prestará o serviço.
11.2. Para a averiguação de que o usuário é detentor do benefício eventual de auxílio funeral, a
empresa credenciada deverá verificar junto ao CRAS, observando as seguintes situações:

11.2.1. Em horário de expediente (07:30hrs ás 11:30hrs e 13:00hrs ás 17:00hrs) na sede
do CRAS ou pelo telefone (46)3555-1915. A Assistente Social irá emitir um Parecer Social

que deverá ser entregue a empresa, e que deverá ser entregue pela mesma juntamente
com a Nota Fiscal da prestação de serviço.

11.2.2. Em horários fora do expediente (madrugada, sábado, domingo e feriados) ,
contatar com a Coordenadora do CRAS através do fone: (46)99907-0434, com o intuito
desta verificar se a pessoa enquadra-se nos critérios dos Benefícios Eventuais, conforme
Lei Municipal do SUAS. A Coordenadora irá (se for o caso) liberar via telefone, após
verificação, a prestação do serviço. E na primeira hora útil de expediente a Assistente Social
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responsável irá emitir o Parecer Social formal, que será entregue a empresa que realizou o

serviço e que deverá ser entregue pela mesma juntamente com a Nota Fiscal.

11.3. A forma de prestação dos serviços funerários, para fins desta licitação, entende-se a
confecção e fornecimento de ataúdes, organização de velórios, transporte de féretros,

higienização (preparação do corpo), fornecimento de documentação necessária ao

sepultamento (certidão de óbito), divulgação nos meios de comunicação sobre o falecimento
com anúncios em emissora de rádio, ornamento com flores (crisântemo) e parâmetros afins (

véu branco, velas, etc).

11.4. A prestação do serviço deverá ser realizada apenas no Município de Planalto, podendo

ser no perímetro urbano ou rural, conforme definição da família.

11.5. Após o credenciamento serão realizadas reuniões periódicas juntamente com as

empresas credenciadas e Secretaria de Assistência Social, a fim de definir situações eventuais
e esporádicas que possam surgir, primando o atendimento das legislações vigentes e que não

foram definidas neste termo.

12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
12.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista
no artigo 67 da Lei 8666/93;
12.1.4 Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias,
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade do
fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser
registradas em relatórios anexados ao processo de credenciamento;
12.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
12.1.6 Pagar á Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
12.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no edital;
12.1.8. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento
dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo
prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;
12.1.9. Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;
12.1.10. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não
atenda as exigências do serviço;
12.1.11. Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
12.1.12. Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas
condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;
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12.1.13. Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal,
observado as especificações constantes no termo de referenda, supervisionando
rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho;
12.1.14. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento
dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo
prestados;

12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.2.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada:
12.2.2. Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes no
termo e no prazo determinado;
12.2.3. Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos, condizentes
com as necessidades descritas no presente Termo de Referência.
12.2.4. Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
12.2.5. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
12.2.6. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
12.2.7. Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
12.2.8. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
12.2.9. Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado,
permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os
atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no desempenho das
atividades de acompanhamento e controle;
12.2.10. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.2.11. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação
constante do item anterior;

12.2.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao Município de Planalto;
12.2.13. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
contratante;

12.2.14. Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, guia do recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e benefícios dos
empregados colocados á disposição da Contratante;
12.2.15. Não permitir a utilização do trabalho do menor;
12.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital,
apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e
trabalhista;

12.2.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
12.2.18. Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

13. DO ACESSO E DA DISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS
13.1. Da definição das necessidades de contratação - DO ACESSO
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13.1.2. O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos, pessoas
jurídicas, prestadoras dos serviços na área de assistência social, do ramo pertinente ao
objeto (Prestação de Serviços de Auxilio Funeral), a partir da data de publicação deste edital
e até as 09:00 horas do dia 09 de setembro de 2021 e ainda a qualquer tempo, durante a
vigência do contrato referente ao presente certame.
13.1.3. Os envelopes serão abertos em sessão pública no dia 09/09/2021 às 09:00hs na
sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município de Planalto (PR),
para realização do processo de credenciamento.
13.1.4. Dos inscritos que se apresentarem a qualquer tempo, após a data estabelecida no
item 13.1.3, A abertura dos envelopes dar-se-á no 16° (décimo sexto) dia útil em sessão
pública na sala de licitações do município de Planalto.
13.1.5. As empresas poderão, durante a vigência do contrato, realizarem o credenciamento
até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada mês.

13.2. Da alocação das demandas

13.2.1. O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12 (doze)
meses. A distribuição dar-se-á de forma opcional, onde a família beneficiada pelo auxílio
funeral escolherá dentre as empresas credenciadas qual realizará o serviço. A delegação
por escolha da família dos serviços funerários busca possibilitar que o agente funerário
conduza com integridade, equalização da qualidade do serviço e a satisfação do usuário.

13.2.2. Decorrido o prazo sem o início da execução da demanda o credenciado será
imediatamente convocado para prestar esclarecimentos pelo atraso ou inexecução, sendo-
Ihe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

^  14. DA ASSINATURA DO CONTRATO
14.1. Após a HOMOLOGAÇÃO do processo de inexigibilidade, a empresa será convocada
para assinar o Termo de Contrato em até 5 (cinco) dias úteis sob pena de decair ao direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93.

^  15. DO CRITÉRIO DE REAJUSTES

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

16. DOS RECURSOS
16.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do
artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido e processado conforme segue;
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimaçào do ato ou da lavratura da
ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação dada pela
Lei n° 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
16.2. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos os
relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.

16.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
16.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
16.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
16.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
17.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no Departamento de Licitações, na
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, em Planalto - PR, devendo a Administração
julgar e responder á impugnação em até 2 (dois) dias úteis, sem prejuízo da faculdade
prevista no § 1° do art. 113 da Lei 8.666/93.
17.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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17.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
17.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento e ás condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados
quando solicitados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na Praça São
Francisco de Assis, 1583, centro, no Município de Planalto, estado do Paraná;
18.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação;
18.3. A entidade promotora do Chamamento se reserva o direito de revogar ou anular esta
licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a (às) proponente (s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização;
18.4. A entidade promotora do Chamamento poderá realizar diligências durante o processo
de Classificação, para que técnicos competentes elaborem pareceres necessários á
fundamentação da decisão.

19. ANEXOS DO EDITAL

19.1. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:

19.1.1. Anexo I - Minuta do Futuro Contrato de Prestação de Serviços;
19.1.2. Anexo II - Proposta de Preços com tabela de descrição e valores de referência;
19.1.3. Anexo III - Modelo Solicitação de Credenciamento;
19.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e Cumprimento do disposto no
Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal e de Comprometimento.
19.1.5. Anexo V- Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
19.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração Cumprimento Inciso III, do Art. 9° da Lei 8.666/93;
19.1.7. Anexo VII -Termo de Referência.

Planalto - PR, 23 de agosto de 2021

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N° /2021

REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°_/2021

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, inscrito no CNPJ/MF sob n°
76.460.526/0001-16 com sede na Praça São Francisco de Assis N° 1583, com sede na Praça
São Francisco de Assis N° 1583 - CEP: 85.750-000, neste ato devidamente representado pelo
Prefeito, Senhor LUIZ CARLOS BONl, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-
1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20.

CONTRATADA: Inscrita no CNPJ sob n°.
com sede na cidade +

de neste ato representado por seu representante legal
Sr portador do RG n° e do CPF n°
residente e domiciliado na cidade de -

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de auxílio funeral para atender aos
casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida em famílias
carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual 1/2 salário mínimo vigente de acordo com
as especificações e quantidades abaixo:

Especificação do Produto Qtde Preço Preço

unitário

Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária que 30

suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo

sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,

acabamento interno com babado, com papel

branco ou tnt, tamanho interno: 1,95m de

comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de

altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de comprimento,

061 cm de largura e 0,40 cm de altura. Vestimenta,
01 Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);

Paramentações completas conforme credo

religioso Atendimento básico necessário: remoção
de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de
presença. Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit

de Café. Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento(local do velório/cemitério

75.000,002.500,00
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sem custo adicional dentro do município).

Serviço de Funeral Especial - adulto; 01 Urna 30
funerária que suporte acima 91 kg, em madeira de

pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura. acabamento interno com babado, com papel

branco ou tnt, tamanho interno: 2,10 m de

comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de

altura. Tamanho externo: 2,18Mt de comprimento,

0,87 cm de largura e 0,57 cm de altura. 01
Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);

Paramentações completas conforme credo

religioso Atendimento básico necessário: remoção
de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de
presença. Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit

de Café. Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento(local do velório/cemitério
sem custo adicional dentro do município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com estatura

até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca para

crianças com estatura até 0,60 cm, em madeira de
pinos, elo sextavado, envernizada, sem visor, alça
dura, acabamento interno com babado, com papel

branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu simples

(em tule); Paramentações completas conforme
credo religioso Atendimento básico necessário:

remoção de cadáver, higienização, assepsia,
velas, livro de presença. Incluso tanatopraxia, se
necessário. Kit de Café. Sepultamento e Placa de
Identificação, Carneira, deslocamento (local do

velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

90.000,003.000,00

19.500,001.300,00

3^
ü& / s



MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com estatura 15

de 0,61 cm a 01 metro: 01 Urna funerária branca

para crianças com estatura até 0,61 cm a 01
metro, em madeira de pinos, eslo sextavado,

envernizada, sem visor, alça dura, acabamento

interno com babado, com papel branco ou tnt, 01

Edredom branco; 01 Véu simples (em tule);

Paramentações completas conforme credo

religioso Atendimento básico necessário: remoção

de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de
presença. Incluso tanatopraxia, se necessário. Kit

de Café. Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento (local do velório/cemitério
sem custo adicional dentro do município).

1.600,00 24.000,00

Translado intermunicipal (km Rodado) Auxílio 18.000

ao Transporte Funerário não poderá
ultrapassar o valor máximo a 103(cento e três)(^'^)
UFMs (Unidades Fiscais Municipais)

equivalente a R$ 2.761,43 para cada Beneficio

concedido.

30.600,00

TOTAL R$ 239.100,00

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término do
contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante
desobrigada da utilização total do serviço contratado, e consequentemente de seu
pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

Parágrafo único: As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente
Contrato Administrativo de credenciamento para a prestação de serviços de auxílio funeral para
atender aos casos de vulnerabilidade social, causadas por situações de morte ocorrida em
famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual salário mínimo vigente, após a
homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° ^/2021, pelas condições do Edital
de Chamamento Público N° ..../2021, seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo primeiro: Ficará a encargo da família do usuário, escolher a empresa que
prestará o serviço.
Parágrafo segundo: Para a averiguação de que o usuário é detentor do benefício eventual de
auxílio funeral, a empresa credenciada deverá verificar junto ao CRAS, observando as

seguintes situações:
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Em horário de expediente: Das 07h30 ás 11h30 e das 13h00 ás 17h00 na sede do CRAS ou
pelo telefone (46)3555-1915, A Assistente Social irá emitir um Parecer Social que deverá ser
entregue a empresa, e que deverá ser entregue pela mesma juntamente com a Nota Fiscal da
prestação de serviço.

Em horários fora do expediente (madrugada, sábado, domingo e feriados) , contatar com a
Coordenadora do CRAS através do fone; (46)99907-0434, com o intuito desta verificar se a

pessoa enquadra-se nos critérios dos Benefícios Eventuais, conforme Lei Municipal do SUAS.
A Coordenadora irá (se for o caso) liberar via telefone, após verificação, a prestação do serviço.
E na primeira hora útil de expediente a Assistente Social responsável irá emitir o Parecer Social
formal, que será entregue a empresa que realizou o serviço e que deverá ser entregue pela
mesma juntamente com a Nota Fiscal.

Parágrafo terceiro: A forma de prestação dos serviços funerários, para fins desta licitação,
entende-se a confecção e fornecimento de ataúdes, organização de velórios, transporte de
féretros, higienização (preparação do corpo), fornecimento de documentação necessária ao
sepultamento (certidão de óbito), divulgação nos meios de comunicação sobre o falecimento
com anúncios em emissora de rádio, ornamento com flores (crisântemo) e parâmetros afins (
véu branco, velas, etc).

Parágrafo quarto: A prestação do serviço deverá ser realizado apenas no Município de
Planalto, podendo ser no perímetro urbano ou rural, conforme definição da família.
Parágrafo quinto: Após o credenciamento serão realizadas reuniões periódicas juntamente
com as empresas credenciadas e Secretaria de Assistência Social, a fim de definir situações
eventuais e esporádicas que possam surgir, primando o atendimento das legislações vigentes
e que não foram definidas neste termo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

Parágrafo primeiro: Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em
favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a devida
comprovação dos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo segundo: A contratação de todos os itens descritos na tabela 01 do objeto,
perfazem um valor total estimado de R$ 239.100,00 (Duzentos e trinta e nove mil e cem reais)
divididos em ITENS.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

A despesa da presente Licitação ocorrerá à conta das seguintes dotações:

Conta da Grupo da Funcional Programática Fonte de Recurso

despesa fonte

02350 Exercício 10.144.08.244.0801.1025.3.3.90.39.00.00 00000

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá à conta de
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para

0o8u



W» MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001 ̂ 16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANAIJO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, no prazo máximo de trinta (30) dias após o recebimento do objeto, com a
apresentação da Nota Fiscal no Departamento de Compras.

Parágrafo segundo - Deverá apresentar as certidões (FGTS, INSS, TRABALHISTA,
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento, além da cópia do
Termo Circunstanciado, conforme modelo anexo.

Parágrafo terceiro - Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo
Terceiro, ou se irregulares, ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da exigência.

Parágrafo quarto - Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de reajuste.

Parágrafo quinto - O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a
importância financeira correspondente ao número de exames ou procedimentos realizados e
devidamente comprovados por relatórios, juntamente com a apresentação das requisições e
autorizações de acordo com o período estabelecido.

Parágrafo sexto; Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do IGP-M - índice Geral de Preços do
Mercado.

Paragrafo sétimo: Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da
emissão e via e-mail fnotafiscal@planalto.pr.qov.br). Caso a contratada não receba a

confirmação do recebimento do documento fiscal, deverá entrar em contato com o
Departamento de Compras deste Município para evitar qualquer prejuízo às partes. Contato:
(46 3555-8104).

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo único: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive acidentes,
mortes, perdas e destruições parciais ou totais, isentando a Contratante de todas as
reclamações que possam surgir, consequentemente, a este contrato, ainda que tais
reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou
jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
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autoridade competente para as providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei
8666/93;

Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias, comunicações
escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade do fiscal designado para
acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados
ao processo de credenciamento;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no edital;
Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos,
pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados, bem como
a expedição de autorização de serviço;
Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas pela
contratada;

Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as
exigências do serviço;
Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas condições
técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;
Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu pessoal, observado
as especificações constantes no termo de referencia, supervisionando rotineiramente a
observância das normas de Segurança e Higiene do Trabalho;
Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos
pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados;
Parágrafo segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:

São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada:
Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes notermo e no
prazo determinado;
Zelar peta padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos, condizentes com as
necessidades descritas no presente Termo de Referência.
Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou cülposamente, ao Município ou a terceiros;
Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao
controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre acesso
dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e
indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e
controle;
Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do
item anterior;
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Responsabilizar-se por toóas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade
ao Município de Planalto;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante;
Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, guia do
recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à
disposição da Contratante;
Não permitir a utilização do trabalho do menor;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, apresentando com a fatura
mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de vigência do
contrato respeitando suas Cláusulas;

CLÁUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS

Parágrafo único: O preço da presente contratação será fixo e irreajustável, exceto quando
houver fator interveniente que comprovado diante dos termos da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO

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

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

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
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7. Comportar-se de modo inidôneo;

8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

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

I  - Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a Contratada
incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total previsto de recebimento
pela Contratada no ato do atraso, por dia de atraso ou não realização do serviço.

II - 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no ato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o
contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

III - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não realizado;

IV - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

V - 2% (dois por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no ato, por
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

VI - 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no ato,
contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, Independentemente
das demais sanções cabíveis.

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

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

Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do credenciamento, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
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As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo único: A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados, pertencentes à Secretaria Municipal de
Assistência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÂO

Parágrafo único: Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabeiecer, subcontratar,
ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigações estipulados neste
Contrato sem: (I) a anuência expressa (por escrito) do CONTRATANTE; e (11) o atendimento
das condições que venham a ser estipuladas pela CONTRATANTE para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

0 presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.
78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE no art. 80 da
Lei n° 8.666/93 em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

A Administração poderá a qualquer tempo, com fulcro no Artigo 78, Inciso XII, da Lei N°
8.666/93, quando a necessidade do serviço puder ser suprida pela nomeação dos candidatos
aprovados no concurso público em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da
administração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.° 8.666/93, e a
indicação de novas dotações orçamentárias, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para
os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

1 - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
execução de contrato;

3o^0Ü85



MUNICÍPIO DE PLANALTO

município de

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

II - Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou execução do contrato;

III - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato;

V - Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral e promover inspeção.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento de empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução em contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados á licitação e á execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA

O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade ..../2021 e seus anexos, ao Edital de
Chamamento Público N° 003/2021, bem como á Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bom
como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do procedimento licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei n.° 8.666/93, dos princípios gerais de direito, da
Lei Federal 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e das normativas do Sistema Único de Saúde
(SUS).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o
Foro da Comarca de Capanema - Pr. Não obstante qualquer mudança de domicilio da
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos
poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.
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município de

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaito@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

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 produzam efeitos legais.

Planalto-PR de de 2021.

Contratante Contratada

Testemunhas:

0087



Jgy MUNICÍPIO DE PLANALTO

município de

CNPJ;76.450.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO II - TABELA DE VALORES DE REFERENCIA

À Comissão de Licitações
Referente Edital de Chamamento Público 003/2021

RAZÃO SOCIAL - CNPJ - ENDEREÇO - TELEFONE

Especificação do Produto

Serviço de Funeral Adulto: 01 Urna funerária 30

que suporte até 90 kg, em madeira de pinos, elo

sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,

acabamento interno com babado, com papel

branco ou tnt, tamanho interno: 1,95m de

comprimento, 0,56 cm de largura e 0,35 cm de

altura. Tamanho externo: 2,01 Mt de

comprimento, 061 cm de largura e 0,40 cm de
altura. Vestimenta, 01 Edredom branco; 01 Véu

simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção do corpo, higienização,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso
tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação,
Carneira, deslocamento (local do

velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

Serviço de Funeral Especial - adulto: 01 Urna 30

funerária que suporte acima 91 kg, em madeira

de pinos, elo sextavado, envernizada, sem
visor, alça dura, acabamento interno com

babado, com papel branco ou tnt, tamanho
interno: 2,10 m de comprimento, 0,63 cm de

largura e 0,52 cm de altura. Tamanho externo:

2,18Mt de comprimento, 0,87 cm de largura e
0,57 cm de altura. 01 Edredom branco; 01 Véu

simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico

necessário: remoção do corpo, higienização,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso

tanatopraxia, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação,

e  Preço

unitário

3.000,00
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município oe

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planatto(Splanalto.prgov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

Carneira, deslocamento (local do

velório/cemitério sem custo adicional dentro do

município).

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com 15

estatura até 0,60 cm: 01 Urna funerária branca

para crianças com estatura até 0,60 cm, em

madeira de pinos, elo sextavado, envernizada,

sem visor, alça dura, acabamento Interno com

babado, com papel branco ou tnt, 01 Edredom

branco; 01 Véu simples (em tule);

Paramentações completas conforme credo

religioso Atendimento básico necessário:
remoção do corpo, hígienizaçâo, assepsia,

veias, livro de presença. Incluso tanatopraxía,
se necessário. Kit de Café. Sepultamento e

Placa de Identificação, Carneira, deslocamento

(local do velórIo/cemItérIo sem custo adicional
dentro do município).

1.300,00 19.500,00

Serviço de Funeral Infantil - Crianças com 15

estatura de 0,61 cm a 01 metro; 01 Urna

funerária branca para crianças com estatura até

0,61 cm a 01 metro, em madeira de pinos, eslo

sextavado, envernizada, sem visor, alça dura,

acabamento interno com babado, com papel

branco ou tnt, 01 Edredom branco; 01 Véu

simples (em tule); Paramentações completas

conforme credo religioso Atendimento básico
necessário: remoção do corpo, higlenização,

assepsia, velas, livro de presença. Incluso

tanatopraxía, se necessário. Kit de Café.

Sepultamento e Placa de Identificação,

Carneira, deslocamento (local do

velórIo/cemItérIo sem custo adicional dentro do

município).

1.600,00 24.000,00

30.600,

CuS9



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TOTAL R$ 239.100,00

Declaramos que aceitamos a demanda conforme for contemplado
apresentados acima, conforme edital de Chamamento Público 003/2021.

nos valores

(LOCAL E DATA)

NOME:

RG:

CARGO:



município de

PLANALTO

município de planalto
t  CNPJ: 76.460.526/0001-16
I  Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
OE Praça São Francisco de Assis, 1583
Q  85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO 111 - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 003/2021

A Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto

A empresa, , CNPJ n° ,
Inscrição Estadual n° , neste ato representado por

, portador (a) do CPF n° e do RG n°
, vem requerer o Credenciamento, objeto do Chamamento

Público n° 003/2021, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social,
apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la ao exame da
Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços ofertados e
do contido na Minuta de Contrato vinculado a este Edital.

Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a conta
bancária para futuros pagamentos;

Endereço: Rua/n°/Referência/Bairro/Compiementos/CEP/Fone/Fax/Emaii
Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, de 2021.

(Assinatura do representante legai da empresa e carimbo com CNPJ)

Jo^/ uGOl



MUNICÍPIO DE PLANALTO

município de

CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE COMPROMETIMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 003/2021

DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa CNPJ

I  - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo,
estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 1° da Constituição Federal,
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei
n° 8.666/93, acrescida pela Lei 9.854/99.

III - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

Local, data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente

3oA^-. GG32



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

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

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 003/2021

RAZÃO SOCIAL;

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO:

O representante legal da empresa
na qualidade de Proponente do

procedimento licltatório de credenciamento no CHAMAMENTO PÚBLICO N°003/2021,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO



MUNICÍPIO OE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO VI - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 003/2021

(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada à , DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no
inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro
societário e de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de
gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou
servidores do Município de Palmas.

Local e Data.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal
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Após 1 ano e 5 meses em atividades
remotas, 14 mil alunos da Apae no
Paraná voltam às aulas presenciais

liHJi «
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N® 003/2021 - MUNICÍPIO DE PLANALTO -

PR

O Município de Pianalto, Estado do Paraná, torna púolico, oara dència dos

interessados, que estão abertas a partir do d:a 25/08/2021, as inscrições para o

processo de credenciamento de empresa especializada para prestação de

serviços de auxílio funeral para atender aos casos de vulnerabilidade social,

causadas por situações de morte ocorrida em famílias carentes, cuja renda

per capita seja Inferior ou Igual  Á' salário mínimo vigente.

EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES; Todas as

informações sobre a inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para a

realização do credenciamento estão disponíveis no endereço eletrônico-

http://vww,pian3Íto.pf,gov.br,/, no iccne Licitações (lateral diretai,

Chamamento Público n? 003/2021 - Auxilio funeral. A Sessão de abertura dos

envelopes para o credenciamento acontecerão no dia 09/08/2021 às 09;G0hs

em sessão pública na sala de licitações, sito Praça São Francisco de Assis, 1583,

Planalto - PR, 24 de agosto de 2021,

Após um ano e cinco
meses em atividades remo

tas por causa da pandemia
do coronavírus, 14 mil alu
nos da Associação de Pais
e z\migos dos Excepcionais
(Apae) no Paraná voltaram
às aulas presenciais na se-
gimda-feira (23).

Ao todo, são 32 mil alu
nos no estado. Os outros

18 mil alunos continuam

em aulas remotas por es
colha dos responsáveis
pelos alunos.
Os estudantes esta

vam em atividades remo

tas desde 19 de março de

2020.

Os responsáveis pelos
estudantes que continuam
em casa podem escolher
voltar ao presencial no de
correr do ano letivo.

Dos 399 municípios do
Paraná, 329 têm institui
ções ligadas à Apae.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Brasil está secando e perde 15% da
superfície de água em 35 anos

Llm novo estudo apon
ta qiie^'*rasil está literal
mente .cando, em razão
da exploração predatória
da terra e da devastação
da Amazônia. "Análises
de imagens de satélite do
território brasileiro en
tre 1985 e 2020 mostram
que, em apenas 35 anos,

há perda de superfície de
água em oito das 12 regi
ões hidrográdcas, em to
dos os biomas do Brasil.
A redução de água doce
no pais entre 1991 e 2020
foi de 15,7%", aponta re
portagem publicada no
Valor.

"Os dados são dos pes
quisadores do MapBio-
inas. iniciativa que envol
ve ongs, universidades e
empresas de tecnologia.
É hoje a plataforma com
base de dados mais atua
lizada .sobre as transfor
mações da cobertura e uso

da terra no Brasil. Lança
do agora, o MapBiomas
Água faz o mapeamento
territorial da dinâmica da
água superficial para todo
o Brasil. Foram processa
das mais de 150 mil ima
gens de satélite ao longo
de 36 anos, entre 1985 e
2020, distinguindo o que
está acontecendo com os

corpos hídricos naturais
(rios, lagos, lagoas) dos
feitos pelo homem, como
reservatórios de hidrelé
tricas, açudes, barragens
de mineração ou em pro
priedades privadas. O es
tudo aponta um cenário
crônico, que se agrava
nas últimas três décadas",
alerta.

Números de

FMFRfíFNCiA

-199-DefesaCivil \

-190-Policia Militar^^lif
-192-SAMU

-193-Corpode Bombeiros
-156-SOS Criança
-136-SUS

-100-Direitos Humanos
-180 - Central de Atendimento

a MULHER no Brasil.

-181-Disque Denuncia
-188 - Centro de Valorização
da vida.

-080041 1512-Procon-PR

GÜ35



24/08/2021 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2021 - MUNICÍPIO DE

PLANALTO-PR

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N" 003/2021 -
MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR

O Município de Planalto, Estado do Paraná, toma público, para
ciência dos interessados, que estão abertas a partir do dia
25/08/2021, as inscrições para o processo de credenciamento
de empresa especializada para prestação de serviços de
auxílio funeral para atender aos casos de vulnerabilidade
social, causadas por situações de morte ocorrida em
famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou
igual '/2 salário mínimo vigente.
EDITAL DE REGULAMENTO e CADASTRAMENTO
DE FORNECEDORES: Todas as informações sobre a
inscrição, documentos, cadastramentos e requisitos para a
realização do credenciamento estão disponíveis no endereço
eletrônico: http://\vww.planalto.pr.gov.br/, no ícone Licitações
(lateral direita). Chamamento Público n° 003/2021 - Auxilio
Funeral. A Sessão de abertura dos envelopes para o
credenciamento acontecerão no dia 09/09/2021 às 09:00hs em
sessão pública na sala de licitações, sito Praça São Francisco de
Assis, 1583, centro.

Planalto - PR, 24 de agosto de 2021.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
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