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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

PIEN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 003

Órgão requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
N" requerimento: 71/2021

Data: 17/11/2021

Descrição do objeto a ser comprado/contratado:

Processo de inexibilidade para locação de Imóvel juntamente com estrutura, palco, som e Iluminação, para

realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural da educação, que Inclui atividades a serem

realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021.

Justificativa:

Compra/Contratação é para atendimento de ordem Judiciai? ( ) Sim (x) Não
"^Em caso afirmativo descrever qual:

Os mencionados eventos ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de Novembro de 2021.

No dia 24 de Novembro a Secretaria Municipal de Educação pretende realizar a solenidade de formatura dos

alunos da Rede Municipal, atendidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência -

Proerd. Estão participando desse projeto todos os alunos dos 5° anos da Rede Municipal de Ensino, e a

formação está sendo realizada por um Policial Militar Instrutor do PROERD.

O Programa consiste em uma ação conjunta entre as Polidas Militares, Escolas e Famílias, no sentido de

prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e

as Influências diárias que contribuem ao uso de drogas e à prática de violência, desenvolvendo habilidades

para resisti-las.

Já o evento do Circuito Cultural ocorrerá nos dias 25 e 26 de Novembro, compreendendo apresentações

^culturais, recreação e teatro. Neste evento, através do patrocínio de Empresas Locais será ofertada uma
peça de TEATRO "Chapeuzinho vermelho", uma clássica história com músicas, cenários e Iluminação, além

dos artistas com experiência que encantam os espectadores, levando-os a uma viagem ao mundo mágico

da Imaginação. E após o teatro os alunos percorrem um circuito com atividades recreativas e culturais, com

apresentações de mágica, personagens e contação de histórias.

A realização de eventos dessa natureza vem de encontro com as necessidades da secretaria de educação

como uma forma de promover o desenvolvimento das crianças e a valorização da cultura da Infância e na

garantia dos direitos de aprendizagem previstos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em que

enfatiza que é fundamental que os alunos conheçam, compreendam e reconheçam a Importância das mais

diversas manifestações artísticas e culturais.

1
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o repertório cultural é primordial para o desenvolvimento humano e para a cidadania, e é na escoia que

se constrói a base para esse conhecimento, visto que é a educação que transmite a cultura. Além de

transmitir informações, o ambiente escolar permite trocas cuiturais, pois possibiiita a interação entre

diferentes pessoas, de modo a propagar e integrar a cultura e o conhecimento.

Levantamento prévio estima a participação de 1500 alunos no circuito cultural, os quais participarão do

evento divididos em 02 dias, 02 periodos (Manhã e tarde) e em pequenos grupos durante o evento, seguindo

os protocolos de segurança da COVID -19.

A empresa contratada deverá dispor de estrutura física apropriada para abrigar essa demanda de

participantes, o local deve ainda possuir estacionamento adequado e facilidade de acesso.

Durante o evento a empresa deverá disponibilizar uma equipe de recreadores os quais irão realizar

diversas atividades com os alunos, como também organizar a permanência das crianças e as divisões dos

V  - grupos infantis em cada peça do circuito.

O local que se mostrou mais adequado e singular para atender a programação formativa e cultural

programada é o Busch Planejamento e Organização de Eventos Ltda, uma vez que possuindo infraestrutura

com espaço amplo, mesas e cadeiras, com palco adequado equipado com áudio, vídeo e luzes necessários

a formação do PROERD e a apresentação do teatro, equipamentos de som e instrumentos para a

apresentação da banda do PROERD, estrutura de cozinha, amplo espaço para a realização das atividades

culturais, e próximo à área central da cidade o que faciiita a logística no transporte dos aiunos. Portanto não

há no município outro iocai com as mesmas características e estrutura física que atenda a demanda descrita

pela Secretaria de Educação.

Mesmo sendo esse o único espaço no município que atende a demanda dos eventos constata-se que

o valor de locação com todos os requisitos necessários para atender o evento está dentro do encontrado

atualmente no mercado.

Assim, entendemos ser este o único imóvel nas proximidades da sede do Município apto a atender a

demanda, em razão da infraestrutura, característica e singularidades do imóvel, como também adequado ao

cumprimento dos princípios da administração púbiica.

Dotação Orçamentaria: 08.001.12.361.0009.2017 3390391000

Recurso

(  ) Federal ( ) Estadual (X) Próprio

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra:
Os serviços deverão ser prestados nas dependências do imóvel locado, nos dias 24,25 e 26/11/2021.

Horários:

Conforme cronograma pré-estabeiecido pela secretaria de Educação.

Avenida Brasil,81 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1014
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Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:
24,25 8 26/11/2021.

Responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto:
Daiane dos Santos

Há licitação em curso para o objeto pretendido? ( ) Sim (x) Não

Em caso afirmativo informar:

a) N° do processo licitatório
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços

Daiane dos Santos - Chefe Dep. Suprimento e Patrimônio escolar.
Matrícula 4765251

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E FISCAL DO CONTRATO

. /ii

17
CLARICE DE FATIMA FRAGOSO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3  .
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PIEN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TERMO DE REFERENCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

Processo de inexibilidade para locação de imóvel para evento com

estrutura completa, mesas, cadeiras, palco, som e iluminação, para

realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural da

educação, que inclui atividades a serem realizadas durante os dias 24,25

e 26 /11/2021, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Educação de Piên.

Plên, 17 de Novembro de 2021.

4
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#r'% hi-'
Locação de imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, palco, som e

Iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural da

educação, que inclui atividades a serem realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021,

visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Piên.

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo.

Locação de espaço, para eventos de formatura do PROERD e circuito cultural nos dias 24,
25 e 26/11/2021, para estudantes da rede pública de ensino. Contemplando:

-Disponibilização de espaço amplo, com mesas e cadeiras;
- Palco equipado com estrutura de áudio, vídeo e iluminação para teatro e formatura;
- Instrumentos musicais para apresentação da Banda do PROERD da Polícia Militar;
- Estrutura de cozinha;
- Equipe de recreação infantil com experiência e com no mínimo 04 personagens diferentes;

;^^ÍlÍI^ÍjMjÍÍi»i5ÍÍÍ^ V?
Os mencionados eventos ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de Novembro de 2021.

No dia 24 de novembro a Secretaria Municipal de Educação pretende realizar a solenidade

de formatura dos alunos da rede municipal atendidos pelo Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência - PROERD. Estão participando desse projeto todos os

alunos dos 5° anos da Rede Municipal de Ensino, e a formação está sendo realizada por um

Policial Militar Instrutor do PROERD.

O Programa consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e

Famílias, no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como

ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que .contribuem ao uso de drogas

e à prática de violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

Já o evento do Circuito Cultural ocorrerá nos dias 25 e 26 de Novembro,

compreendendo apresentações culturais, recreação e teatro. Neste evento, através do

patrocínio de empresas locais será ofertada uma peça de TEATRO "Chapeuzinho vermelho",

uma clássica história com músicas, cenários e iluminação, além dos artistas com experiência

que encantam os espectadores, levando-os a uma viagem ao mundo mágico da imaginação,

e após o teatro os alunos percorrem um circuito com atividades recreativas e culturais, com

apresentações de mágica, personagens e contação de histórias.

A realização de eventos dessa natureza vem de encontro com as necessidades da secretaria

de educação como uma forma de promover o desenvolvimento das crianças e a valorização
da cultura da infância e na garantia dos direitos de aprendizagem previstos pela Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), em que enfatiza que é fundamental que os alunos conheçam,
compreendam e reconheçam a importância das mais diversas manifestações artísticas e

culturais.

O repertório cultural é primordial para o desenvolvimento humano e para a cidadania, e é
na escola que se constrói a base para esse conhecimento, visto que é a educação que

transmite a cultura. Além de transmitir informações, o ambiente escolar permite trocas

Avenida Brasil,81 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1014
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culturais, pois possibilita a interação entre diferentes pessoas, de modo a propagar e integrar

a cultura e o conhecimento.

Levantamento prévio estima a participação de 1500 alunos no circuito cultural, os quais

participarão do evento divididos em 02 dias, 02 períodos (Manhã e tarde) e em pequenos

grupos durante o evento, seguindo os protocolos de segurança da COVID -19.

A empresa contratada deverá dispor de estrutura física apropriada para abrigar essa

demanda de participantes, o local deve ainda possuir estacionamento adequado e facilidade

de acesso.

Durante o evento a empresa deverá disponibilizar uma equipe de recreadores os quais

irão realizar diversas atividades com os alunos, como também organizar a permanência das

crianças e as divisões dos grupos infantis em cada peça do circuito.

O local que se mostrou mais adequado e singular para atender a programação formativa

e cultural programada é o Busch Planejamento e Organização de Eventos Ltda, uma vez que

possuindo infraestrutura com espaço amplo, mesas e cadeiras, com palco adequado

equipado com áudio, vídeo e luzes necessários a formação do PROERD e a apresentação do

teatro, equipamentos de som e instrumentos para a apresentação da banda do PROERD,

estrutura de cozinha, amplo espaço para a realização das atividades culturais, e próximo à

área central da cidade o que facilita a logística no transporte dos alunos. Portanto não há no

município outro local com as mesmas características e estrutura física que atenda a demanda

descrita pela Secretaria de Educação.

Mesmo sendo esse o único espaço no município que atende a demanda dos eventos

constata-se que o valor de locação com todos os requisitos necessários para atender o evento

está dentro do encontrado atualmente no mercado.

Assim, entendemos ser este o único imóvel nas proximidades da sede do Município apto

a atender a demanda, em razão da infraestrutura, característica e singularidades do imóvel,

como também adequado ao cumprimento dos princípios da administração pública.

4.2. O fornecimento será efetuado nos dias 24,25 e 26/11/2021, durante o evento.

Nos horários previamente definidos pela Secretaria de Educação.

5.1. Os serviços serão recebidos:

1- Provisoriamente, durante o evento, para efeito de verificação da conformidade

com as especificações constantes na proposta.

2- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações

constantes na proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 7 (sete)

dias da realização do evento.

Avenida Brasil,81 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1014
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5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Daiane dos santos - Matrícula

4765251 a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato,

e de tudo dará ciência à Administração.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 140 da Lei n° 14.133, de 01° de abril

de 2021.

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Realizar a prestação de serviços nas condições, no prazo e no local indicado pela
Secretaria, em estrita observância das especificações da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço.

7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao

objeto do presente Termo de Referência;

7.1.3. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte a quatro) horas
que antecede a data do evento, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na proposta;

7.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência,

7.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente a prestação de serviço.

Avenida Brasil,81 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1014
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8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade recebida
provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento nq prazo previsto.

9.1. Elaborado em 17/11/2021.

Daiane dos Santos - Chefe Pép. Suprimento e patrimônio escolar
Matrícula 4765251

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE E FISCAL DE CONTRATO.

l

claÍiice de Fátima fragoso
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avenida Brasil,81 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1014
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012TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
BUSCH PLANEJAMENTO E ORGÀNIZACAO DE EVENTOS LTDA

CNPJ/MF: n« 11.453.807/0001^4

NIRE: 412.0665854-4

Os abaixo Identificados e qualificados;

GABRIEL BUSCH, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 20/08/1998,
empresário, inscrito no CPff/MF sob n° 116.068.159-70, portador da
carteira de identidade civil .sob n- 128372288/88P-PR, residente e
domiciliado na Rua Principal, S/N, Gramados, CEP: 83860-000, Piên-PR

ESPÓLIO DE JANETE SEjDEL BUSCH, falecida em 02/03/2021 no
Hospital, Fundação Hospitalar Harry Guido Greipel, Piên - PR, conforme
certidão de Óbito sob Termp rf 1801, Lv. 10-C, fis. 037, do Serviço
Distrital de Piên - PR, neste; ato, representada pelo inventariante Valdir
Busch, brasileiro, empresário, viúvo, inscrito no CPF/MF sob n°
563.773.809-25, portador da carteira de identidade civil sob n°
4.372.319-7/8SP-PR, residente e domiciliado na Estrada Municipal,
S/N, Gramados, CEP: 83860^000, Piên-PR, conforme consta na
Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, do Serviço Distrital de
Agudos do Sul/PR, Livro 183-N, Protocolo 684/2021, Folha: 133/137,
devidamente nomeado inventariante.

Únicos sócios componentes ida sociedade empresária limitada que gira
nesta praçe sol) o nome de BUSCH PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE ÉVENtOS LTDA, com sede na Rua Principal, 200,
Gramados, CEP: 83860-000, Piên-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob n°
11.453.807/0001-04, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n°
412.0665854-4 em 21/12/2009; resolvem alterar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade VALDIR
BUSCH, brasileiro, maior, viúvo, nascido erri; 25/12/1965, empresário, inscrito no CPF/MF
sob n° 563.773.809-25, portador da i carteira de identidade civil sob n"
4.372.319-7/SSP-PR, residente e domiciliadó na Estrada Municipal, S/N, Gramados, CEP:
83860-000, Piên-PR.

o

CLÁUSULA SEGUNDA - O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica
e financeira dá sociedade, ficando sub-rogádo nos direitos e obrigações decorrentes do

.  . ^ I
presente instrumento.
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANiZACAO DE EVENTOS LTDA

CNPJ/MF: n° 11.453.807/0001-04
NIRE: 412.ÍD665854-4

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: A social
retirante ESPOLIO DE JANETE SEIDEL BUSCH, acima qualificada, transfere conforme
Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens. do Serviço Distrital de Agudos do
Sul/PR, Livro 183-N, Protocolo 684/2021, Folha: 133/137, as 18.000,00 (dezoito mil)
quotas integralizadas que possui, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pelo valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, ao sócio ingressante VALDIR BUSCH, acima
qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas.

CLÁUSU^ QUARTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das
modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional fica
assim dividido entre os sócios:

W!w!!êlÊÊÊÊÊI^ÊÊ^BÊÊÊáàáàãiÊÈáÉaáÉ^^È^\i^moyj^m
GABRIEL BUSCH 10,00 2.000 2.000.00
VALDIR BUSCH 90,00 18.000 18.000.00

TOTAL 100,00 20.000 20.000.00K-..

CLÁUSULA QUINTA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era
administrada por ESPOLIO DE JANETE SÉIDEL BUSCH passa a ser administrada por
VALDIR BUSCH, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da
sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e
terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas
bancárias^ contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado
o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.° - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóvéis da sociedade, sem autorização do outro
sócio.

§2.° - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de
mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara,
sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariarpente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a
economja popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE O 1
BUSCH PLANEJAMENTO E ORGÁNIZACAO DE EVENTOS LTDA

CNPJ/MF: n" 11.453.807/0001-04

NIRE: 412.0665854-4

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação
ora ajustada, consolida-se o contrato social, qúe passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

BUSCH PLANEJAMENTO E ORGÁNIZACAO DE EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: 11.453.807/0001-04

NIRE: 412.Ò665854-4

Os abaixo identificados e qualificados:

GABRIEL BUSCH, brasileiro,' maior, solteiro, nascido em 20/08/1998,
empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 116.068.159-70, portador da
carteira de identidade civil sob n° 128372288/SSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Principal, S/N, Gramados, CEP: 83860-000, Piên-PR.

VALDIR BUSCH, brasileiro,! maior, viúvo, nascido em 25/12/1965,
empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 563.773.809-25, portador da
carteira de identidade civil sob n- 4.372.319-7/SSP-PR, residente e
domiciliado na Estrada Municipal, S/N, Gramados. CEP: 83860-000,
Piên-PR.

!

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
DE EVENTOS LTDA, com sede na Rua Principal, 200, Gramados, CEP:
83860-000, Píen-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.453.807/0001-04,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0665854-4 em
21/12/2009; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A sociedade
gira sob o nome empresarial de BUSCH ; PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE
EVENTOS LTDA e tem sede e domicílio na Rua Principal, 200, Gramados, CEP:
83860-000, Píen-PR. i

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTI^AS DEPENDÊNCIAS - A sociedade poderá
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE - A sociedade iniciou suas atividades em 15/12/2009 e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado.
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
BUSCH PLANEJAMENTO E ORGÁNIZACAO DE EVENTOS LTDA

CNPJ/MF: n° 11.453.807/0001-04
NIRE: 412.0665854-4

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objeto social a
exploração do ramo de: Atividades de Sonorização e de Iluminação, Produção Musical.
Produção de Eventos, Atividades de Gravação de Som e de Edição de Música, Aluguel
de Outras Maquinas e Equipamentos Para Uso Profissional, Atividades de Gravação de
Som e de Edição de Música e Filmagem de Festas e Eventos, Ensino de música
(Instrumental e Vocal).

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas'de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e

Nome % Cotas 1 Valor

GABRIEL BUSCH 10,00 2.000 2.000,00

VALDIR BUSCH 90,00 18.000 18.000,00

TOTAL 100,00 20.0001 20.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de
quotas postas á venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam
ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do^ sócio
alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livrementi
transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL - A administração da sociedade cabe a VALDIR BUSCH, a quem
compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e
atribuições de representá-la ativa e passivaimente, judicial e extrajudicialmente, perante
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo
obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir
pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
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buÍIh pf contrato da sociedadeBUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZAGAO DE EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: n" 11.453;807/0001 -04

NIRE: 412.0665854-4

isoladamente.

§1.® - É vedado o uso do nome empresaijlal em atividades estranhas ao interesse soriai
ou assumir obrigações seja em favor áè qualquer dos quotistas ou de
como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autJSção do oSci,"
§2.° - Facuita-Se aos administradores, atuando isoiadamente, constituir em nome da

sfes"ílSs Sado^TS de
oiíh ® demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societár^
tnrin« conformidade com as Normàs Brasileiras de Contabilidade participando

^'^^íiòd^" hfen^ref hf baiancetes patrimoniais
jiler^edidrias, poZ?L«;í:u,d'o"UaU^^
conforme estabelece o art. 1.Q59 da Lei rt.® 10.406/2002. '

CLÁU3ULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS - Nos quatro meses
seggintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for ò caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antei da data marcada para a reunião o balanço
patnmonial e o de resultado econômico dévem ser postos, pSr escnS ̂ 001^ a Sdo respectivo recebimento, a disposição dos,sócios que não exerçam a administração.
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

CNPJ/MF: n" 11.453.807/0001-04

NIRE: 412Í0665854-4

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO -
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não senÒo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimer)to será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sc|Cio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO - Os sócios declaram que a
atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complerhentar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca de Rio Negro-PR para
exercício e o cumprimento dos direitos e; obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha
ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única,
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os
seus termos.

Piên-PR, 01 de novembro de 2021

Va dir Busch Espólio de Janete Saldei Busch
Inventariante

Valdir Busch

Gabriel Busch

r

onfro

CA DE
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Orlando LiebI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 01789606, inscrito no CPF n° 05875668920,

DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é

autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

05875668920 01789606 ORLANDO LIEBL

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2021 10:36 SOB U" 20217459978.

PROTOCOLO: 217459978 DE 09/11/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108254702. CNPJ DA SEDE: 11453807000104.
NIRE: 41206658544. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2021.

BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRI0-6ERAL

www.en^resafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.

JUCEPAR
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ReçOnhBíO como-VERDADEIRA firma(s) de:
do que dou fé. Em tâ" daverdads.

Pién, 08 de novembro.de 2021
COO»] 194(901-000(»e76ô) asslane Roberta Melenek - Esçrevénte
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Reeorheco conio VERDADEIRA aísj firma(s) de;

db que dójf^. Erti test"
da verdade.

Pién, 03 de.novembro de 2021
' a0057)'4e(0(l1.0DOC007»4| KassianeAoberta Meíenek - Escrevente
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N» 025415960-82

020

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.453.807/0001 -04
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que ventiam a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Válida até 12/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via internet Pública (12/11/2021 10:47:16)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

CNPJ; 11.453.807/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:31:01 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2022.

Código de controle da certidão: 20BF.C71A.48A3.38C1
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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CAU^
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: ii.453.807/000i-04
Razão SocíakBUSCH planejamento e organização de eventos ltda
Endereço: rua principal 200 / gramados / pien / pr / ssaso-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade:03/ll/2021 a 02/12/2021

Certificação Número: 2021110301572297355940

Informação obtida em 12/11/2021 10:55:21

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

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.2134/2021

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO
COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ
12/12/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE A FAZENDA

PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.
Piên, 12 de Novembro de 2021

NEGATIVA N»: 2134/2021
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTMJ42QET4X4XH4UUX

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZAO SOCIAL: BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

8109

CNPJ/CPF

11.453.807/0001-04

PROTOCOLO DATA DE EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

ESTRADA PRINCIPAL, 200 - GRAMADOS CEP: 83860000 Piên - PR

CNAE/ATIVIDADES

Atividades de sonorização e de iluminação. Produção musical

Emitido por: « Equiplano Público Web »

192.168.1.7:7474/esportal/stmcertldao.vlew.!oglc?ldCertidao=18495 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 11.453.807/0001-04

Certidão n°: 53297303/2021

Expedição: 12/11/2021, às 10:56:32

Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11.453.807/0001-04,

NÃO CONSTA do Banco Nacional.de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt8tst.jus.br
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Prefeitura de

PIÊN

MUNICÍPIO DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO NO3096 /2021
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite ( ) Concorrência

(  ) Pregão Presencial (  ) Concurso

() Pregão Eletrônico O Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (X) Inexigibilidade de Licitação

1) OBJETIVO Inexlgibilidade de licitação para contratação de locação de imóvel para
evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, palco, som e iluminação, para realização de
evento dé formatura do PROERD e circuito cultural da educação, que inclui atividades a serem
realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Educação de Plên.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 9.185,00 (Nove mil, cento e oitenta e cinco reais).

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2021

Funcional

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 08.001 ■12.361.0009.2017 3390391000

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(2^á disponibilidade
(  ) Não há disponibilidade
(  ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser consultado no momento
da emissão do contrato/Empenho ,

José Luiz^e^éâÍTos
Contador CRC^íTO 049922/0-8

Mdmcula 35076-1
6) RECURSOS FINANCEIROS /
(  ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo corn a
disponibilidade
(  ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal foi feita pelo órgão solicitante, de
acordo com as informações constantes no procésso e epígrafe, em conformidade com o que dispões os
Arts. 16 e 17 da LC 101/00. *

19/11/2021

Clau^ny
Secretário Municipal oe7

Decreto

■ José dàyAndrade
dministra^o e Finanças
2/2021

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000
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Protocolo N9 3096/2021 Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto: locação de Imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras,
palco, som e iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e
circuito cultural da educação, que inclui atividades a serem realizadas durante os
dias 24,25 e 26 /11/2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Educação de Piên

Ao Jurídico

Encaminha-se à Procuradoria Jurídica o presente processo para análise quanto à
adequação da contratação direta ao caso em apreço.

Aguardo vossa análise e parecer.

19/11/2021

Marcos Aurélio Melenek

LICITAÇÕES E COMPRAS
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Procuradoria

PIEN Jurídica
De acordo com Lei n° 14.133/21, a licitação é dispensada (ou dispensável) nas

hipóteses descritas no art. 75 e, quanto a inexigibilidade, constante no art. 74 do referido
diploma legal, dispõe que "é inexigível a licitação quando inviável a competição".

Cabe esclarecer que a licitação é inexigível quando ocorre, no caso concreto,
circunstâncias especiais, de fato ou de direito, previstas em lei, as quais se revelam
inviabilizadoras de competição, afastam peremptoriamente a licitação, consubstanciando
numa presunção relativa de que a licitação não pode ser realizada em razão do objeto ou em
razão da pessoa ou em razão de situações excepcionais.

Quanto ao tema, a legislação preceitua no art. 74, V, da Lei 14.133/21, que:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos
casos de:

(...)
V  V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de

localização tornem necessária sua escolha.

Na mesma toada, importante consignar o entendimento do doutrinador Marçal
Justen Filho, na obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed.
Dialética, pg. 262:

"A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse público ser
satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado. As características do
imóvel (tais como localização, dimensão, edificação, destinação etc.) são
relevantes, de modo que a Administração não tem outra escolha. Quando a
Administração necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização
determinada, não se torna possível a competição entre particulares. Ou a
administração localiza o imóvel que se presta a atender seus interesses ou não o
encontra. Na primeira hipótese, cabe-lhe adquirir (ou locar) o imóvel localizado, na
segunda, é impossível a locação ou aquisição. A aquisição ou locação de imóvel
destinado a utilização específica ou em localização determinada acarreta a
inviabilidade de competição".

Outrossim, a secretaria requerente atestou a singularidade do imóvel escolhido,
como também evidenciou as características e a infraestrutura adequada e preparada para
receber o número de pessoas com o atendimento das normas sanitárias impostas pela
pandemia de covid-19.

Posto isto, registra-se que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativo, Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, em seu art. 72 elenca os documentos necessários para a
contratação direta através de inexigibilidade:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art.
23 desta Lei;



Procuradora

JurídicaPIEN
Protocolo Equiplano: 3096/2021
Assunto: "''Locação de imóvel juntamente com estrutura, palco, som e iluminação para
realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural (...)
Requerente: Secretaria Municipal de Educação.

Parecer Jurídico

I. Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura de
processo de inexigibilidade de licitação para realização de "Locação de imóvel juntamente
com estrutura, palco, som e iluminação para realização de evento de formatura do PROERD
e circuito cultural (...) Justifica a secretária Clarice de Fátima Fragoso, que:

"(...) Levantamento prévio estima a participação de 1500 alunos no circuito
cultural, os quais participarão do evento divididos em 02 dias, 02 períodos (Manhã
e tarde) e em pequenos grupos durante o evento, seguindo os protocolos de
segurança da COVID -19. A empresa contratada deverá dispor de estrutura física
apropriada para abrigar essa demanda de participantes, o local deve ainda possuir
estacionamento adequado e facilidade de acesso. Durante o evento a empresa
deverá disponibilizar uma equipe de recreadores os quais irão realizar diversas
atividades com os alunos, como também organizar a permanência das crianças e as
divisões dos grupos infantis em cada peça do circuito. O local que se mostrou mais
adequado e singular para atender a programação formativa e cultural programada
é o Busch Planejamento e Organização de Eventos Ltda, uma vez que possuindo
infraestrutura com espaço amplo, mesas e cadeiras, com palco adequado equipado
com áudio, video e luzes necessários a formação do PROERD e a apresentação do
teatro, equipamentos de som e instrumentos para a apresentação da banda do
PROERD, estrutura de cozinha, amplo espaço para a realização das atividades
culturais, e próximo à área central da cidade o que facilita a logística no transporte
dos alunos. Portanto não há no município outro local com as mesmas
características e estrutura física que atenda a demanda descrita pela Secretaria de
Educação. Mesmo sendo esse o único espaço no município que atende a demanda
dos eventos constata-se que o valor de locação com todos os requisitos necessários
para atender o evento está dentro do encontrado atualmente no mercado. Assim,
entendemos ser este o único imóvel nas proximidades da sede do Municipio apto a
atender a demanda, em razão da infraestrutura, característica e singularidades do
imóvel, como também adequado ao cumprimento dos princípios da administração
pública."

O processo veio acompanhado do requerimento da secretária municipal e termo de
referência, proposta de valores, terceira alteração de contrato da sociedade Busch
Planejamentos e Organização de Eventos Ltda, foram apresentadas certidões negativas da
empresa quanto a regularidade fiscal e trabalhista. Portaria n° 495 de 06 de maio de 2021,
informações orçamentárias e encaminhamento pela assessoria de licitações e contratos.

II. Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de
licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já
emmcia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão ""ressalvados os
casos especificados na legislação ".

y
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III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibiiidade da previsão de recursos orçamentários com
o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente
do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio
eletrônico oficial.

No presente proeesso administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da
legislação, em espeeial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, demonstração da
compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação jurídica fornecidos
pela área de licitações e contratos, justificativa da necessidade de contratação e singularidade
do imóvel.

De igual forma, a análise do preço da contratação foi realizada pela Secretaria
requerente, quanto aos parâmetros do valor de mercado, objetivando atender aos princípios da
legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente contratação, com vistas a
cumprir o disposto no art. 75,1 da Lei n° 14.133/21.

Por fim, importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê
que se o gestor vier a contratar diretamente fora dos parâmetros e requisitos autorizados
expressamente neste diploma, o contratado e o agente público "responderão solidariamente
pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis".

Além disso, as irregularidades na contratação poderão configurar crime previsto no
art. 337-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público
responsável poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:

Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Por todo o exposto, entendemos que o processo em comento atende os princípios
insculpidos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos pela
regularidade da ''contratação direta" neste caso, por inexigibilidade de licitação, para
atender a demanda apresentada pela Secretaria de Educação, com base no permissivo
legal expresso no art. 74, V da Lei n" 14.133/21.

Cumpre esclarecer que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e
conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a
verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do
procedimento, pelo que o presente opinativo se einge exclusivamente aos contornos jurídicos
formais do caso em comento.

III. Recomendação
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Assessoria de Licitações e Contratos: para que proceda divulgação em sítio
eletrônico oficial do ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato,
nos termos do parágrafo único do art. 72, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

S.M.J. É o parecer.

Piên, 19 de novembro de 2021.

frança Costa
Procuiiador Jurídico

OAbÍPR 61.756
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Protocolo n°: 3096/2021 .Requerente: Licitações.

Ref.: Objeto Locação de imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, palco, som e

iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural da educação, que inclui

atividades a serem realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021

Segue documentação da Inexigibilidade acima citada, para seu conhecimento e sua

assinafiirR,

Att. Marcos Aorélío Melenek

L L L /\
^ \

Claui r José de\^drade

\

Maicon Grosskopf
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"ItrI ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO N° 3096/2021

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 059/2021

Inexigibilidade de Licitação, na forma do Art. 74°, V da Lei Federal 14.133/21.

Objeto: Locação de imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, palco, som e

iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural da educação, que

inclui atividades a serem realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021

PESSOA JURÍDICA: BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.453.807/0001-04

VALOR: R$ 9.185,00 (Nove mil cento e oitenta e cinco reais).

Dotação Orçamentária:

Funcional

08.001.12.361.0009.2017/3390391000

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.F.

Piên/PR, 22 de Novembro de 2021.

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal
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PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibiiidade de Licitação N° 059/2021, que tem como objeto
locação de imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, palco, som e
iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e circuito cultural da
educação, que inclui atividades a serem realizadas durante os dias 24,25 e 26 711/2021,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Piên
.em favor da proponente BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

LTDA - CNPJ: 11.453.807/0001-04 no valor total de R$ 9.185,00 (Nove mil cento e oitenta

e cinco reais), com base no Art. 74, V da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações

posteriores, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica e tendo em vista os

elementos que instruem o protocolo administrativo n° 3046/2021]. ,

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal
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Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 59/2021

PROTOCOLO: 3046/2021

Objeto Locação de imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, paico, som e

iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e circuito cuitural da educação,

que inclui atividades a serem realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: BUSCH PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
LTDA

CNPJ: 11.453.807/0001-04

VALOR: R$ 9.185,00 (Nove mil Cento e Oitenta e Cinco reais).

AUTORIZAÇÃO: 19/11/2021
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Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:373C3923

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 059/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 59/2021

PROTOCOLO: 3046/2021

Objeto Locação de imóvel para evento com estrutura completa,
mesas, cadeiras, palco, som e iluminação, para realização de evento de
formatura do PROERD e circuito cultural da educação, que inclui
atividades a serem realizadás durante os dias 24,25 e 26 /11/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: BUSCH PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.453.807/0001-04

VALOR: R$ 9.185,00 (Nove mil Cento e Oitenta e Cinco reais).

AUTORIZAÇÃO: 19/11/2021

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identiflcador:A245F947

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 060/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 60/2021

PROTOCOLO: 2948/2021

Objeto : Inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com
jazida de saibro e outros minérios de pedra na localidade de Doce
Grande - Quitandinha PR, conforme solicitação da Secretaria de
Viação e Serviços Rodoviários.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO
CPF: 990.289.569-72

VALOR: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Reais).

AUTORIZAÇÃO: 22/11/2021
Publicado por:

Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:0B7F874F

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DIÁRIA 14/2021

AUTORIZAÇÃO DE DIARIA
LEI MUNICIPAL N.° 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

PUBLICADA EM 18/06/2018

N." 14/2021

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, neste ato devidamente
acompanhado do respectivo controlador intemo, vem através deste
liberar, 02 (Duas) diárias com pemoite, para o Vereador PAULO
SÉRGIO DA SILVA CPF 032.886.859-06, com assento nesta casa
de leis, nos dias 26 à 28 de Outubro de 2021, para deslocamento até a
Cidade de Curitiba (Capital do Estado do PR), em visita ao Gabinete
dos deputados Guto Silva, Paulo Litro e Vilmar Reichembach, a fim
de solicitar recursos para a aquisição de Patmlhas agrícolas e,
asfaltamento sobre o calçamento do km 16 para o Município de Pinhal
de São Bento - PR, ressalvando que deverá ser apresentado o devido
relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser

anexada a presente autorização, em cumprimento ao art. 6° da Lei
acima indicada.

DIARIAS R$ 800,00 (Oitocentos) 02 X 400,00 = R$: 800,00 - ART.
2°, III, DA LEI N.° 498/2016.

Mesa Diretora

MÁRCIO SIL VINO BEPPLER
Controlador Interno

Autorizado

Em 26/10/2021.
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Publicado por:
Edemilson Dachery Gomes

Código Identificador:6DB4EB3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 8/2021

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições e considerando o disposto do artigo 25, inciso
I, da Lei n° 8.666/93, e o pronunciamento emitido pela Assessoria
Jurídica, RESOLVE pela Inexigibilidade de Licitação para a
contratação da Empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS
S/A, inscrita no CNPJ sob n° 80.227796/0001-59, para Aquisição de
passagens de ônibus com linhas diárias de Ampére a Curitiba e de
Curitiba a Ampére, conforme necessidade das Secretarias do
Município, vez que se apresenta como única solução viável em razão
da existência de um único particular para o fornecimento de tais
serviços.

Pinhal de São Bento, em 22/11/2021.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Publicado por:

Simone Gomes da Rosa

Código Identiflcador:9D83EB54

SECRETARIA DE SAÚDE

DIÁRIA N° 308/2021

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 727/2020

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Leonel Lavarda Matrícula: 213-1

Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função:
Motorista

ACOMPANHANTES:

DADOS DA VIAGEM

Data da Viagem: 19/11/2021 (saída 11:00 horas)
Destino: Pato Branco/Pr

Valor de diárias: 50,00
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Buscar o paciente Pedro Toresan e
acompanhante de alta hospitalar na Policlínica em Pato Branco/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Policlínica em Pato
Branco/PR.

Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F:
303 Cta: 2540

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n°
727/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para
todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras,
nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais
equivocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de
pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao
erário.

Informações Complementares:
Pinhal de São Bento, 19 de Novembro de 2021.
Solicitante da viagem: Leonel Lavarda
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Detalhes processo llcitatório

Entidade, Executora

Ano*

NO licitação/díspensa/inexigibilidade*

Modalidade*

Número edital/processo*

-Informações Gerals-

MUNiaPIO DE PIEN

2021

59

Processo Inexigibilidade

59/2021

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterats de crédito-

Descrição Resumida do Objeto*

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data Publicação Termo ratificação

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Locação de imóvel para evento com estrutura completa, mesas, cadeiras, palco,

som e iluminação, para realização de evento de formatura do PROERD e circuito

cultural da educação, que inclui atividades a serem realizadas durante os dias

24,25 e 26 /11/2021.

0800112361000920173390391000

9.185,00

23/11/2021

Há itens exciusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?

Percentual de participação: 0,00

Data Cancelamento

CPF: 966354958 fLoQOUtI

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Munioipal/amI/DetaiHesProcessoCompra.aspx 1/1



município DE PIEN-PR
CNPJ; 76002666000140 lE: 1961

Endereço: PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

■a -17-

Cidade: Plên

Númsro

8337/2021
Tipo

Ordinário
Errítido em

24/11/2021
Requisição N"

5486
Req. Compre N°

57118

Licitação
Tipo

Processo inexigibiiidade
Contrato/MItivo
Seqüência Contrato

Número

59/2021 de 22/11/2021

Aditivo início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor — _—
Fornecedor

BUSCH PLANEJAMENTO EORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
Endereço

ESTRADA PRINCIPAL, 200
Cidade/UF CEP

Piên/PR 83860-000
Classificação da despesa

Matrícula CPF/CNPJ

9068-9 11.453.807/0001-04

Bairro

GRAiViADOS
Forte Tipo de cortta bancária Banco Agência Conta
(41) 3632-1795 Conta Corrente 001 4753-8 6553-6

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO

12.361.0009.2017 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2260 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Báslcai" '

Do Exercício ''-'í? -'f-Tíi-VLr-Trc
Outras informações "rt".-. " '

R$46.988,16

Valorempenhadq

R$9.185,00

R$ 37.803,16

La
A

W

Histórico ■

Código Nome Marca UM Quantidade Vaior Vaiortotal

23511 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Locação de Imóvel para evento com estrutura completa, mesas,
cadeiras, palco, some Iluminação, para realização dè eventOÁde■
formatura do PROERD e circuito cultural dáieducação, que lnçlúlT"V
atividades a serem realizadas durante os dias.24,25 e 26 /1.1/2021.. '

-*UN 1,0000 9.185,0000 9.185,00

Certidão.

CERTIDÃO DEBÍTOS TRABALHISTAS
CERTIDÃO FGTS
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN

Forma de pagamento; EM ATÉ 30 DIAS
~'^Dcal de entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Número . ' ■ ■

''JsigTSÓs/ioir
;2021110301572297355940
:20BF.C71A.48A3.38C1

'Validade

10/05/2022

02/12/2021

07/05/2022

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR


