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Protocolo ns 3086/2021

Objeto: Registro de Preços para realização de serviços de
sonorização volante (carro de som) e filmagem realizada por
veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram
fracassados no Pregão n° 104/2021, em atendimento às
necessidades das Secretarias Municipais.

Prefeitura Municipal de Pian - Rua Amazonas, .373 - Centro - Cep: S3860-000 - Telefone 41- 3632-1136



002

situação; Encaminhado

Documento: 090.268.416-71

Equiplano

Ocorrência: 1

Tramitação do Processo Página 1 de 1
Processo: 3086/2021 Data: 18/11/2021 14:58

Requerente: SAMiR CHAMBELA ROCHA

Contato: SAMIR CHAMBELA ROCHA

Assunto: LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1

Descrição: Abertura de processo de Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e
filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n° 104/2021, em
atendimento às necessidades das Secretarias Municipais.

De: SAMIR CHAMBELA ROCHA

Etapa: ABERTURA

Descrição: Abertura do processo.

Data: 18/11/2021 14:68:26 Previsãò: 23/11/2021

Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação: OK
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SüSE piCM PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE GOVERNO 0€3

Órgão requisitante: Secretaria de Governo
N° requerimento: 17/2021

Data: 16/11/2021

Descrição do objeto:

Secretaria Municipal de Governo, solicita contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de sonorização (carro de som) e filmagem realizada por veículo aéreo

não tripulado, itens que resultaram fracassados no Pregão 104/2021.

A descrição completa do item encontra- se em anexo a este requerimento.

*^'^tlflcatíva:
A contratação dos serviços pretende aproximar o cidadão das atividades da Prefeitura,

com a difusão de conteúdo em canais diversos de comunicação, estreitando as propostas do

planejamento municipal, e ampliando as campanhas educacionais e de utilidade pública no
município.

Nesse sentido, a Secretária de Governo quer ampliar a transparência dos serviços
públicos prestados à comunidade, com a contratação os serviços técnicos profissionais, que
atenderão as demandas das unidade orçamentárias com profissionais da área e equipamentos

adequados, visto que o município tem apenas um servidor dedicado a responder pelas várias

áreas da comunicação pública, e no período, por conta da demanda pandêmica, atende as

demandas emergenciais e prioritárias como o retorno as aulas no sistema hibrido e as

di^tfuigações de ações de saúde, no combate ao Covid 19, deixando de lado ações de

coiiiunicaçao que sao essenciais como como alertas de prevenções na área da saúde, prazos

de refis e IPTU Junto ao setor de tributação, serviços assistenciais disponíveis, dentre outros.

É relevante ressaltar que a contratação dos serviços de sonorização se faz necessária
para utilização em eventos realizados pelas secretarias municipais de acordo com as demandas

de cada secretaria, item não disponível na prefeitura.

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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Dotação Orçamentária:

Dotação Orçamentária indicada para despesa: 02.001.04.122.0002.2003-3390395900

Recursos Próprios.

Local de prestação do serviço:

Os serviços deverão ser prestados conforme solicitado pela Secretaria de Comunicação.

Os serviços serão prestados de forma gradativa, de acordo com o calendário de eventos

e atividades, e conforme a necessidade da contratante, que comunicará a contratada com

antecedência mínima de 1 (um) dia por e-mail ou WhatsApp.

Piên, 16 de novembro de 2021.

Íessandro/Machado

-iscai do Contrato

Matricula 4765262

Josnei Grosskopf

Secretário ae Governo

Decreto n^ 03/2021

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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ANEXO I

^ ITEM
\

DESCRIÇÃO DOS ITENS
QTDE

PREVISTA

UNID DE

MEDIDA

PREÇO

MÉDIO
PREÇO TOTAL

1
Serviço de filmagem realizada por

veículo aéreo não tripulado
300 minutos

2
Serviços de sonorização volante (carro

de som)
300 horas

Aléssand Machado

wscal do Contrato

Matricula'ns 4765262

Josnçi Grosskopf
de Governo

Décreto n^ 03/2021

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 006

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sonorização (carro de

som) e filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado, itens que resultaram fracassados

no Pregão 104/2021.

2.1. Dos itens que compõe o objeto estão estabelecidas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS QTDE.

PREVISTA

UNIDADE

DE MEDIDA
PREÇO MÉDIO PREÇO TOTAL

1
Serviço de filmagem realizada por veículo
aéreo não tripulado 300 MINUTOS R$ 217,50 R$ 65.250,00

2
Serviços de sonorização volante (carro de
som) 300 HORAS R$ 85,00 R$ 25.500,00

2.2. Das especificações dos itens que compõe o objeto:

ITEM 01 - Serviço de filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado

Tomada de imagens aéreas através de equipamento de Veículo aéreo não tripulado, também

conhecido como aeronave remotamente pilotada (Drone), para vídeos institucionais editados,

operado por profissional habilitado e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional

de Aviação Civil (ANAC).

ITEM 02 - Serviços de sonorização volante (carro de som)

Serviços de sonorização volante, através de veículo motorizado equipado com sonorização

para reprodução de mensagens em ambientes abertos e com gravação de áudio.

3.1. A contratação dos serviços pretende aproximar o cidadão das atividades da Prefeitura,

com a difusão de conteúdo em canais diversos de comunicação, estreitando as propostas do

planejamento municipal, e ampliando as campanhas educacionais e de utilidade pública no

município.

3.2. Nesse sentido, objetiva-se a transparência dos serviços públicos prestados à comunidade,

com a contratação os serviços técnicos profissionais, que atenderão as demandas das

unidades orçamentárias com profissionais da área e equipamentos adequados, visto que o

município tem apenas um servidor dedicado a responder pelas várias áreas da comunicarão"

/



pública e, no período, por conta da demanda pandêmica, atende as demandas emergencia

e prioritárias como o retorno as aulas no sistema hibrido e as divulgações de ações de saúde,

no combate ao COVID-19, deixando de lado ações de comunicação que são essenciais como

como alertas de prevenções na área da saúde, prazos de refis e IPTU junto ao setor de

tributação, serviços assistenciais disponíveis, dentre outros.

3.3. É relevante ressaltar que a contratação dos serviços de sonorização se faz necessária para

divulgação de eventos realizados pelas Secretarias Municipais de acordo com as demandas de

cada Secretaria, item não disponível na prefeitura.
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4.1. Os serviços deverão ser prestados conforme solicitado pela Secretaria de Governo.

4.2. Os serviços serão prestados de forma gradativa, de acordo com o calendário de eventos e

atividades, e conforme a necessidade da contratante, que comunicará a contratada com

antecedência mínima de 1 (um) dia por e-mail ou WhatsApp.

4.3. A Assessoria de Comunicação, poderá solicitar ajustes na edição dos vídeos até que envie

o aceite final do arquivo. As correções devem ser realizadas no prazo máximo de 1 (um) dia

após a comunicação por e-mail ou WhatsApp. Ao final do contrato, a contratada deverá

fornecer HD externo com todo o conteúdo bruto e editado produzido para a contratante. O

referido material poderá ser utilizado pela contratante a qualquer tempo sem restrições de

direito autoral ou pagamento de qualquer valor fora do contrato.

4.4. A Contratada deverá se responsabilizar pela correta instalação e pelo funcionamento

adequado de todos os equipamentos de áudio e vídeo.

4.5. Todos os itens que compõem o serviço de áudio e vídeo deverão estar instalados no prazo

máximo de 4 (quatro) horas, sendo testados de modo a estar em perfeito funcionamento no

prazo máximo de 1 (uma) horas antes do início dos eventos.

4.6. Os projetores, telas e demais equipamentos de áudio e vídeo, caso apresentem defeitos,

deverão ser substituídos no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, assim que observado o

problema;

5.1. O pagamento será realizado em até 30 dias da prestação dos serviços, mediante

apresentação da nota fiscal juntamente com a Certidão Negativa de Débitos Relativos aosTributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuiçõe^^i^), do



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -

CNDT, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica.

5.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante,

o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

008

6.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor Alessandro Machado - Matrícula

n5 4765262, ao 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. 70 da Lei ns 8.666,

de 21 de junho de 1993.

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no prazo e no local indicado pela

Secretaria, em estrita observância das especificações da proposta.

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

objeto do presente Termo de Referência;

7.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na proposta;

7.1.4. 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,

7.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, materiais

lúdicos e equipamentos necessários para a prestação do serviço, os quais deverão estar

inclusos nos custos prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir

^na execução do contrato.
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8. ^BBRip^Í^|>^0,ÍÍÍÍ^

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

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 no prazo previsto.

9. DA,QUAÜII|l!^®VO,TEGNIC^,^
Pí ©.S/.-v-

9.1. A contratada deverá apresentar Atestados de Capacidades Técnica Operacional ou

Capacidade técnica profissional, conforme indicação para item, expedido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, que comprove a qualidade técnica-operacional ou técnica-

profissional na execução dos serviços de igual natureza em sua especificação aos do objeto

deste termo de referência ou similares aos especificados no objeto deste Termo de Referência.

ITEM 1

Serviço de filmagem realizada por

veículo aéreo não tripulado.

Profissional habilitado e dentro das

normas estabelecidas pela Agência

Nacional de Aviação Civil (ANAC).

ITEM 2 Serviços de sonorização volante

(carro de som).

Capacidade técnico-operacional.

Elaborado em 16/11/2021.

)R0 MACHADO

FISCALibO CONTRATO
lO 4765262

JOSNEI 6R0SSK0PF

10 DE GOVERNO
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São Bento do Sul, 04 de outubro de 2021

COTAÇÃO
Favor preencher todos os dados da empresa

Empresa: Arte Nova Audio Produções CNPJ: 19.124.507/0001-85
E-mail: contato@estudioartneova.com.br Contato: Johnny Schier
Fone: 47.99612.7329 Fax:

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

ITEM 01 - Produção, filmagem e
edição de vídeos institucionais.
Tempo de duração do vídeo: 2 (dois) a
4 (quatro) minutos
Elaboração de roteiro (a ser aprovado
pela Assessoria de Comunicação); pré e
pós-produção; gravações de áudio e
vídeo; criação de texto para locução e off;
criação de identidade visual; ilustração;
inserção legendas e créditos em
português; gravação de offs, locuções,
incluindo contratação e cessão de
direitos de locutor; gravação e inclusão
de efeitos sonoros, se necessário;
mixagem de som; inclusão vinhetas e
trilha sonora (sendo a contratada
responsável pelos pagamentos
referentes à direitos autorais das
composições utilizadas ou trilhas
originais); tratamento de cor/coloração,
se necessário; desenvolvimento do

storyboard visual (a ser aprovado);
design e desenvolvimento gráfico e
edição de vídeos instucionais;
webvdeos; gravação de entrevistas,
depoimentos e eventos; gravação dos
áudios das imagens gravadas; animação
em 2D ou 3D; e finalização. Na produção
dos vdeos, a contratada deve garantir a
utilização dos equipamentos
profissionais necessários e condizentes
com a produção a ser feita. Todas as
filmagens devem ser feitas por câmera
filmadora profissional, com resolução
full HD (com jogo de lentes), seguida de
edição em ilha não-linear e finalização
em plataforma digital com capacidade de
gerar resultado final em vdeo na mesma
resolução, eliminar ruídos e incluir
recursos de computação gráfica. Tripés

unidade
VALOR UNITÁRIO

UNIDADE RS 2.400,00



para câmeras, monitores de vídeo,
microfones (lapela e direclonal], kit de
iluminação também estão entre os
equipamentos necessários.

ITEM 02 Produção, filmagem e edição
de vídeos para canais web e redes
sociais. Tempo de duração do vídeo; 1
(um) minuto
Edição e mixagem de podcast e vídeos
para canais web e mídias sociais.

Produção e elaboração de roteiro (a ser
aprovado pela Assessoria de
Comunicação); pré e pós-produção;
gravações de áudio e vídeo; criação de
texto para locução e off; criação de
identidade visual; ilustração; inserção
legendas e créditos em português;
gravação de offs, locuções, incluindo
contratação e cessão de direitos de
locutor; gravação e inclusão de efeitos
sonoros, se necessário; mixagem de som;
inclusão vinhetas e trilha sonora (sendo
a  contratada responsável pelos
pagamentos referentes à direitos

autorais das composições utilizadas ou
trilhas originais); tratamento de
cor/coloração, se necessário;
desenvolvimento do storyboard visual (a
ser aprovado); deslgn e desenvolvimento
gráfico e edição de vídeos instucionais;
webvídeos; gravação de entrevistas,
depoimentos e eventos; gravação dos
áudios das imagens gravadas; animação
em 2 D ou 3 D; e finalização para canais
web.

011

timdodA.#
-ííffiNSAt- R$ 850,00

ITEM 03 Serviço de cerimonial de
eventos. Duração máxima de 3 horas
Organizar e conduzir um evento, auxilia
o  planejamento e organização,
responsável pelo cumprimento dos
protocolos em ocasiões onde os eventos
têm caráter mais formal, como uma
formatura, premiação, atividade cultural,
esportiva, inauguração, reunião,
congresso ou qualquer outro tipo de
cerimônia, mediante cronograma
emitido pelo setor de comunicação,
capacidade de improviso frente às
mudanças repentinas de roteiro,
absoluta correção gramatical na
linguagem oral, em português, executar a
locução dos eventos; b) auxiliar na
composição de mesas de trabalho e
realizar outras atividades inerentes à

UNIDADE RS 400,00



V.

condução de cerimonial público em
solenidades, homenagens ou eventos; c]
orientar a montagem e a disposição dos
itens das solenidades ou cerimônias,
como palco, tablado, púlpito, cadeiras,
flores, bandeira, livro de assinatura e

presentes protocolares, seguindo as
determinações da área de cerimonial.

'  012
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ITEM 04 - Serviço de apresentação de
podcast e vídeos
Prestação de serviços de apresentação de
podcast e vídeos em programas
informativos, em diversos formatos,
como âncora para redes sociais e
veículos institucionais, como bate-papo,
mesa redonda, debate, informativo,
educativo, storytelling, entrevista,
dissertativo, dentre outros, de forma
remota ou presencial, em cronograma a
ser fixado conjuntamente pelo setor de
comunicação. ,
brmiP t

3-^ 14>

â  ■

R$ 950,00

5

ITEM 05 Serviços de sonorização em
evento de pequeno porte
Serviços de sonorização em evento de
pequeno porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 01
Aparelho de cd; 02 caixas sendo uma
ativa e outra passiva de no mínimo 350
Watts RMS cada; 02 Pedestais de caixas;
01 pedestal de Microfone; 02 microfones
sem fio; 01 microfone com fio; cabos para
conexões.

UNIDADE R$ 380,00

6

ITEM 06 - Serviços de sonorização em
evento de médio porte
Serviços de sonorização em evento de
médio porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 04 caixas
sendo 02 ativas e 02 passivas de no
mínimo 350 Watts RMS cada; 04
Pedestais de caixas; 01 pedestal de
Microfone; 02 microfones sem fio; 01
microfone com fio; Notebook com no
mínimo 04 gigas de memória, 500 gigas
de HD e processador Core i 3; cabos para
conexões.

UNIDADE R$ 1.100,00

7

ITEM 07 - Serviços de sonorização e
iluminação em grande porte
Serviços de sonorização e iluminação em
grande porte que deverão conter: 02
mesas digitais de 32 canais cada; 02
processadores digitais; 12 caixas de 02
vias em sistema Fly; 12 caixas de Sub: 08

UNIDADE RS 4.400,00
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amplificadores de potência; 06 caixas de
monitores; 01 multicabo de 36 vias com

60 metros; 04 Moving heads; 12 canhões
de Led de 3 watts cada; 4 varas paralelas;
20 metros de estruturas Q30; 01
máquina de fumaça; 04 Set lite; 02 Mini
Brut de 06 lâmpadas cada; 04 microfones
sem fio; 01 Kit de microfones para
bateria contendo 7 peças; 02 microfones
SM 57, 02 microfones Beta 57; 08
microfones com fio para vocal; 10
pedestais para microfone; 01
Amplificador para Baixo; 01
Amplificador para guitarra; 01 bateria
parcial; 01 mesa de iluminação; 01 Main
Power; 12 Directbox; cabos para
conexões.

ITEM 08 - Serviço de filmagem
realizada por veículo aéreo não
tripulado
Tomada de imagens aéreas através de
equipamento de Veículo aéreo não
tripulado, também conhecido como
aeronave remotamente pilotada Drone,
para vídeos institucionais editado,
operado por profissional habilitado e
dentro das normas estabelecidas pela
Agência Nacional de Aviação Civil
fANACÍ.
ITEM 09 - Serviços de sonorização
volante (carro de som)
Serviços de sonorização volante, através
de veículo motorizado equipado com
sonorização para reprodução de
mensagens em ambientes abertos e com
gravação de áudio

ITEM 10 - Gerenciamento de mídias

sociais

Realizar a gestão das redes sociais da
prefeitura Municipal, organizar as
atividades juntamente com a equipe da
Comunicação, planejar o calendário de
publicações, agendar posts, extrair
relatórios e acompanhar e monitorar as
redes sociais, sendo realizado on -line e
com 2 atendimentos semanais

presenciais.

MINUTO

3oô

HORA

MENSAL

01 5

RS 330,00

RS 30,00

RS 3.200,00

OBS: A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOHNNY CLERISTON SCHIER 03866618980 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.124.507/0001-85

Certidão n°: 54238665/2021

Expedição: 18/11/2021, ás 16:09:00

Validade: 16/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que JOHNNY CLERISTON SCHIER 03866618980 (MATRIZ E FILIAIS)
,  inscrito (a) no CNPJ sob o n° 19.124.507/0001-85, 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 Ban'co Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o- Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cridtStst.ius.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: i9.i24.507/oooi-85
Razão SocialyOHNNY CLERISTON SCHIER 03866618980
Endereço: rua ZANZIBAR 183 / SCHRAMM / SAD bento do sul / SC / 89280-577

A Caixa Econômica Federai, 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.

Val!dade:ll/ll/2021 a 10/12/2021

Certificação Número: 2021111103022097126708

Informação obtida em 18/11/2021 16:08:37

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.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consulfaEmpregador.jsf
1/1



PREFEITURA MUMCIPAL DE PIÊN
Secretaria Municipal de Governo

016

aiB nuBLOR.;,.... Piên, 01 de outubro de 2021

COTAÇÃO

Empresa; Alkimidia Comunicação e Comércio
Eletrônico Ltda - Nublar Filmes

CNPJ: 22.948.565/0001-38

E-mall: sandroalkl@gmall.com Contato: Alexandro Kurovskl
Fone: 41 99902-3852 Fax:

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

ITEM 01 - Produção, filmagem e
edição de vídeos institucionais.
Tempo de duração do vídeo: 2 (dois) a
4 (quatro) minutos
Elaboração de roteiro (a ser aprovado
pela Assessoria de Comunicação); pré e
pós-produçâo; gravações de áudio e
vídeo; criação de texto para locução e off;
criação de identidade visual; ilustração;
inserção legendas e créditos em
português; gravação de offs, locuções,
incluindo contratação e cessão de
direitos de locutor; gravação e inclusão
de efeitos sonoros, se necessário;
mixagem de som; inclusão vinhetas e
trilha sonora (sendo a contratada
responsável pelos pagamentos
referentes à direitos autorais das
composições utilizadas ou trilhas
originais); tratamento de cor/coloração,
se necessário; desenvolvimento do

storyboard visual (a ser aprovado);
design e desenvolvimento gráfico e
edição de vídeos instucionais;
webvídeos; gravação de entrevistas,
depoimentos e eventos; gravação dos
áudios das imagens gravadas; animação
em 2D ou 3D; e finalização. Na produção
dos vídeos, a contratada deve garantir a
utilização dos equipamentos
profissionais necessários e condizentes
com a produção a ser feita. Todas as
filmagens devem ser feitas por câmera
filmadora profissional, com resolução
full HD (com jogo de lentes), seguida de
edição em ilha não-linear e finalização
em plataforma digital com capacidade de
gerar resultado final em vídeo na mesma
resolução, eliminar ruídos e incluir
recursos de computação gráfica. Tripés

unidade

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO



para câmeras, monitores de vídeo,
microfones Qapela e direcional), kit de
iluminação também estão entre os
equipamentos necessários.

ITEM 02 Produção, filmagem e edição
de vídeos para canais web e redes
sociais. Tempo de duração do vídeo: 1
(um) minuto
Edição e mixagem de podcast e vídeos
para canais web e mídias sociais.

Produção e elaboração de roteiro (a ser
aprovado pela Assessoria de
Comunicação); pré e pós-produção;
gravações de áudio e vídeo; criação de
texto para locução e off; criação de
identidade visual; ilustração; inserção
legendas e créditos em português;
gravação de offs, locuções, incluindo
contratação e cessão de direitos de
locutor; gravação e inclusão de efeitos
sonoros, se necessário; mixagem de som;
inclusão vinhetas e trilha sonora (sendo
a  contratada responsável pelos
pagamentos referentes à direitos

autorais das composições utilizadas ou
trilhas originais); tratamento de
cor/coloração, se necessário;
desenvolvimento do stoiyboard visual (a
ser aprovado); design e desenvolvimento
gráfico e edição de vídeos instucionais;
webvídeos; gravação de entrevistas,
depoimentos e eventos; gravação dos
áudios das imagens gravadas; animação
em 2 D ou 3 D; e finalização para canais
web.

01 7

MENSAL

ITEM 03 Serviço de cerimonial de
eventos. Duração máxima de 3 horas
Organizar e conduzir um evento, auxilia
o  planejamento e organização,
responsável pelo cumprimento dos
protocolos em ocasiões onde os eventos
têm caráter mais formal, como uma
formatura, premiação, atividade cultural,
esportiva, inauguração, reunião,
congresso ou qualquer outro tipo de
cerimônia, mediante cronograma
emitido pelo setor de comunicação,
capacidade de improviso frente às
mudanças repentinas de roteiro,
absoluta correção gramatical na
linguagem oral, em português, executar a
locução dos eventos; b) auxiliar na
composição de mesas de trabalho e
realizar outras atividades inerentes à

UNIDADE



condução de cerimonial público em
solenidades, homenagens ou eventos; c"
orientar a montagem e a disposição dos
itens das solenidades ou cerimônias,
como palco, tablado, púlpito, cadeiras,
flores, bandeira, livro de assinatura e
presentes protocolares, seguindo as
determinações da área de cerimonial.

01S

4

ITEM 04 - Serviço de apresentação de
podcast e vídeos
Prestação de serviços de apresentação de
podcast e vídeos em programas
informativos, em diversos formatos,
como âncora para redes sociais e
veículos institucionais, como bate-papo,
mesa redonda, debate, informativo,
educativo, storytelling, entrevista,
dissertativo, dentre outros, de forma
remota ou presencial, em cronograma a
ser fixado conjuntamente pelo setor de
comunicação.

MENSAL

•

5

ITEM 05 Serviços de sonorização em
evento de pequeno porte
Serviços de sonorização em evento de
pequeno porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 01
Aparelho de cd; 02 caixas sendo uma
ativa e outra passiva de no mínimo 350
Watts RMS cada; 02 Pedestais de caixas;
01 pedestal de Microfone; 02 microfones
sem fio; 01 microfone com fio; cabos para
conexões.

UNIDADE

•

6

ITEM 06 - Serviços de sonorização em
evento de médio porte
Serviços de sonorização em evento de
médio porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 04 caixas
sendo 02 ativas e 02 passivas de no
mínimo 350 Watts RMS cada; 04
Pedestais de caixas; 01 pedestal de
Microfone; 02 microfones sem fio; 01
microfone com fio; Notebook com no
mínimo 04 gigas de memória, 500 gigas
de HD e processador Core i 3; cabos para
conexões.

UNIDADE

'

7

ITEM 07 - Serviços de sonorização e
iluminação em grande porte
Serviços de sonorização e iluminação em
grande porte que deverão conter: 02
mesas digitais de 32 canais cada; 02
processadores digitais; 12 caixas de 02
vias em sistema Fly; 12 caixas de Sub; 08

UNIDADE

•



10

amplifícadores de potência; 06 caixas de
monitores; 01 multicabo de 36 vias com
60 metros; 04 Movingheads; 12 canhões
de Led de 3 watts cada; 4 varas paralelas;
20 metros de estruturas Q30; 01
máquina de fumaça; 04 Set lite; 02 Mini
Brut de 06 lâmpadas cada; 04 microfones
sem fio; 01 Kit de microfones para
bateria contendo 7 peças; 02 microfones
SM 57, 02 microfones Beta 57; 08
microfones com fio para vocal; 10
pedestais para microfone; 01
Amplifícador para Baixo; 01
Amplifícador para guitarra; 01 bateria
parcial; 01 mesa de iluminação; 01 Main
Power; 12 Directbox; cabos para
conexões.

019

ITEM 08 - Serviço de filmagem
realizada por veículo aéreo não
tripulado
Tomada de imagens aéreas através de
equipamento de Veículo aéreo não
tripulado, também conhecido como
aeronave remotamente pilotada Drone,
para vídeos institucionais editado,
operado por profissional habilitado e
dentro das normas estabelecidas pela
Agência Nacional de Aviação Civil
fANACI.

ITEM 09 - Serviços de sonorização
volante (carro de som)
Serviços de sonorização volante, através
de veículo motorizado equipado com
sonorização para reprodução de
mensagens em ambientes abertos e com
gravação de áudio.

ITEM 10 - Gerenciamento de mídias
sociais

Realizar a gestão das redes sociais da
prefeitura Municipal, organizar as
atividades juntamente com a equipe da
Comunicação, planejar o calendário de
publicações, agendar posts, extrair
relatórios e acompanhar e monitorar as
redes sociais, sendo realizado on -line e
com 2 atendimentos semanais
presenciais.

MINUTO R$ 340,00

HORA

MENSAL R$ 3.675,00

"Ãl^xandró Kurovski

Validade do orçamento: 60 dias

22.948.565/0001-38
NUBLAR FILMES

ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO
E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

Rua Bahia, 300
Centro - CEP 83860-000 - PIÊN-PR
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALKIMIDIA COMUNICACAO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 22.948.565/0001-38

Certidão n°: 54238827/2021

Expedição: 18/11/2021, às 16:10:14

Validade: 16/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ALKIMIDIA COMUNICACAO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 22.948.565/0001-38,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
'^^^balho, 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: cridtlítst.jus.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.948.565/0001-38
Razão SociaIrALKiMiDiA comunicacao com eletrônico ltd
Endereço: bahia soo / centro / pien / pr / 83860-ooo

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
ernpresa acima identificada encontra-se em situação reguiar 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:15/ll/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111504300478874961

Informação obtida em 18/11/2021 16:10:00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Secretaria Municipal de Governo O9 o

Piên, 01 de outubro de 2021

COTAÇÃO

Empresa: Mídias Criativas Serv. De Com E
Publ.

E-mail: midiascriativas(S)nmail mm

CNPJ: 23.960.803/0001-93

Fone: Í41) 3632-1955
OOntBtO, r"©lip©

Fax:

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO unidade
VALOR UNITÁRIO

8

ITEM 08 - Serviço de filmagem
realizada por veículo aéreo não
tripulado
Tomada de imagens aéreas através de
equipamento de Veículo aéreo não
tripulado, também conhecido como
aeronave remotamente pilotada Drone,
para vídeos institucionais editado,
operado por profissional habilitado e
dentro das normas estabelecidas pela
Agência Nacional de Aviação Civil
fANACl.

MINUTO

R$ 30,00

9

ITEM 09 - Serviços de sonorização
volante (carro de som)
Serviços de sonorização volante, através
de veículo motorizado equipado com
sonorização para reprodução de
mensagens em ambientes abertos e com
gravação de áudio.

HORA

R$ 150,00

OBS: A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo
orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias



PREFEITURA MUNICIPAL ®E PIÊN
Secretaria Municipal de Governo 023

Piên, 30^3 setembro de 2021

Empresa: BECKUS ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS LTDA.

CNPJ:79.295.796/0001-07

E-mail: beckussom@gmail.com Contato: Alceu
Fone: 47-3633-3592 Fax: 0 mesmo

riEM DESCRIÇÃO/ ESPECinCAÇÃO imidade
VALOR UNITÁRIG

5

ITEM ©5 Serrâços de sonorização em
evento de pequeno porte
Serviços de sonorização em evento de
pequeno porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 01
Aparelho de .cd; 02 caixas sendo uma
ativa e outra passiva de no mínimo 350
Watts RMS cada; 02 Pedestais de caixas;
01 pedestal de Microfone; 02 microfones
sem fio; 01 microfone com fio; cabos
para conexões.

UNIDADE

750,00'

6

ITEM 06 - Serviços de sonorização em
evento de médio porte
Serviços de sonorização em evento de
médio porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 04 caixas
sendo 02 ativas e 02 passivas de no
mínimo 350 Watts RMS cada; 04
Pedestais de caixas; 01 pedestal de
Microfone; 02 microfones sem fio; 01
microfone com fio; Notebook com no
mínimo 04 gigas de memória, 500 gigas
de HD e processador Core i 3; cabos para
conexões.

UNIDADE

950,00

7

li EM 07 - Serviços de sonorização e
Inminação em grande porte
Serviços de sonorização e iluminação em
grande porte que deverão conter: 02
mesas digitais de 32 canais cada; 02
processadores digitais; 12 caixas de 02
vias em sistema Fly; 12 caixas de Sub; 08
amplifícadores de potência; 06 caixas de
momTores; 01 multicabo de 36 vias com
60 metros; 04 Movingheads; 12 canhões
de Led de 3 watts cada; 4 varas
paralelas; 20 metros de estruturas Q30;
01 máquina de fianaça; 04 Set lite; 02
Mini Brut de 06 lâmpadas cada; 04
microfones sem fio; 01 Kit de

UNIDADE

2.500,00



microfones para bateria contendo 7
peças; 02 microfones SM 57, 02
microfones Beta 57; 08 microfones com
fio para vocal; 10 pedestais para
microfone; 01 Amplificador para Baixo;
01 Amplificador para guitarra; 01
bateria parcial; 01 mesa de iluminação;
01 Main Power; 12 Directbox; cabos
para conexões.

024

8

fiiüM 08 - Seirviço de filMageM.
realizada por veioilo aéreo não
tripulado
Tomada de imagens aéreas através de
equipamento de Veículo aéreo não
tripulado, também conhecido como
aeronave remotamente pilotada Drone,
para vídeos institucionais editado,
operado por profissional habilitado e
dentro das normas estabelecidas pela
Agência Nacional de Aviação Civil
ÍANACl.

MINUTO

•

9

ITEM 09 - Serviços de sonorização
volante (carro de som}
Serviços de sonorização volante, através
de veiculo motorizado equipado com
sonorização para reprodução de
mensagens em ambientes abertos e com
gravação de áudio.

HORA

125,00

OBS: A cotação deverâ conter o carimbo da empresa e assinaíuia do responsável pelo orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias

^7^ h

BECKÜS ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS LIDA. - ME

RUA CAPÍTÃO BiNÊ?rO NUNES. 241
CB\rrRO-CEP 89290-000

BECKliS QRGA?l^gD2 E\7:í70G LTDÃ ■ Uc
J  „

SA,0 BENTO DO SUL - SANTA CATARINA S
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.803/0001-93

Certidão n°: 54239275/2021

Expedição: 18/11/2021, às 16:11:47

Validade: 16/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 23,960.803/0001-
93, 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 dadbs 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; cndt@tst.ius.br
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Voltar Imprimir
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.803/0001-93
Razão Socia!:MiDiAS criativas ser com e pub lida me

Endereço: rua Tocantins / centro / pien / pr / 83860-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:31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103104084335526561

Informação obtida em 18/11/2021 16:11:12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Secretaria Municipal de Governo

027

Piên, 30 de setembro de 2021

COTAÇÃO
Favor preencher todos os cados da empresa

Empresa: Oxicore Agência Digital CNPJ: 26.502.727/0001-60
E-mail; fernando(®oxicore.com.br Contato: Fernando
Fone: 41 998307252 Fax:

O

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

ITEM 01 - Produção, filmagem e
edição de vídeos institucionais.
Tempo de duração do vídeo: 2 (dois) a
4 (quatro) minutos
Elaboração de roteiro (a ser aprovado
pela Assessoria de Comunicação); pré e
pós-produção; gravações de áudio e
vídeo; criação de texto para locução e off;
criação de identidade visual; ilustração;
inserção legendas e créditos em
português; gravação de offs, locuções,
incluindo contratação e cessão de
direitos de locutor; gravação e inclusão
de efeitos sonoros, se necessário;
mixagem de som; inclusão vinhetas e
trilha sonora (sendo a contratada
responsável pelos pagamentos
referentes à direitos autorais das
composições utilizadas ou trilhas
originais); tratamento de cor/coloração,
se necessário; desenvolvimento do

storyboard visual (a ser aprovado);
design e desenvolvimento gráfico e
edição de vídeos instucionais;
webvídeos; gravação de entrevistas,
depoimentos e eventos; gravação dos
áudios das imagens gravadas; animação
em 2D ou 3D; e finalização. Na produção
dos vídeos, a contratada deve garantir a
utilização dos equipamentos
profissionais necessários e condizentes
com a produção a ser feita. Todas as
filmagens devem ser feitas por cãmera
filmadora profissional, com resolução
full HD (com jogo de lentes), seguida de
edição era ilha não-Iinear e finalização
em plataforma digital com capacidade de
gerar resultado final em vídeo na mesma
resolução, eliminar ruídos e incluir
recursos de computação gráfica. Tripés
para cámeras, monitores de vídeo,

unidade

UNIDADE

VALOR UNITÁRIO

R$ 2790,00



V.J

microfones (lapela e direcional], kit de
iluminação também estão entre os
equipamentos necessários.

ITEM 02 Produção, filmagem e edição
de vídeos para canais web e redes
sociais. Tempo de duração do vídeo: 1
(um) minuto
Edição e mixagem de podcast e vídeos
para canais web e mídias sociais.
Produção e elaboração de roteiro (a ser
aprovado pela Assessoria de
Comunicação); pré e pós-produção;
gravações de áudio e vídeo; criação de
texto para locução e off; criação de
identidade visual; ilustração; inserção
legendas e créditos em português;
gravação de offs, locuções, incluindo
contratação e cessão de direitos de
locutor; gravação e inclusão de efeitos
sonoros, se necessário; mixagem de som;
inclusão vinhetas e trilha sonora (sendo
a  contratada responsável pelos
pagamentos referentes à direitos
autorais das composições utilizadas ou
trilhas originais); tratamento de
cor/coloração, se necessário;
desenvolvimento do storyboard visual (a
ser aprovado); design e desenvolvimento
gráfico e edição de vídeos instucionais;
webvídeos; gravação de entrevistas,
depoimentos e eventos; gravação dos
áudios das imagens gravadas; animação
em 2D ou 3 D; e finalização para canais
web.

MENSAL

ITEM 03 Serviço de cerimonial de
eventos. Duração máxima de 3 horas
Organizar e conduzir um evento, auxilia
o  planejamento e organização,
responsável pelo cumprimento dos
protocolos em ocasiões onde os eventos
têm caráter mais formal, como uma

formatura, premiação, atividade cultural,
esportiva, inauguração, reunião,
congresso ou qualquer outro tipo de
cerimônia, mediante cronogranta
emitido pelo setor de comunicação,
capacidade de improviso frente às
mudanças repentinas de roteiro,
absoluta correção gramatical na
linguagem oral, em português, executar a
locução dos eventos; b) auxiliar na
composição de mesas de trabalho e
realizar outras atividades inerentes à

condução de cerimonial público em

028

,.CI

UNTOADE

R$ 1.080,00 (Baseado em
4 edições mensais)

R$520,00
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solenidades, homenagens ou eventos; c)
orientar a montagem e a disposição dos
itens das solenidades ou cerimônias,

como palco, tablado, púlpito, cadeiras,
flores, bandeira, livro de assinatura e
presentes protocolares, seguindo as
determinações da área de cerimonial.

ITEM 04 - Serviço de apresentação de
podcast e vídeos
Prestação de serviços de apresentação de
podcast e vídeos em programas
informativos, em diversos formatos,
como âncora para redes sociais e
veículos institucionais, como bate-papo,
mesa redonda, debate, informativo,

educativo, storytelling, enti-evista,
dissertativo, dentre ouü'os, de forma
remota ou presencial, em cronograma a
ser fixado conjuntamente pelo setor de
coniunicação.

MENSAL

Oo QA >1

R$ 1.000,00 (baseado em
4 materiais mensais)

ITEM 05 Serviços de sonorização em
evento de pequeno porte
Serviços de sonorização em evento de
pequeno porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 01
Aparelho de cd; 02 caixas sendo uma
ativa e outra passiva de no mínimo 350
Watts RMS cada; 02 Pedestais de caixas;
01 pedestal de Microfone; 02 microfones
sem fio; 01 microfone com fio; cabos para
conexões.

UNIDADE

R$ 400,00

ITEM 06 - Serviços de sonorização em
evento de médio porte
Serviços de sonorização em evento de
médio porte que deverão conter: 01
Mesa de 06 canais, com efeito; 04 caixas
sendo 02 ativas e 02 passivas de no
mínimo 350 Watts RMS cada; 04

Pedestais de caixas; 01 pedestal de
Microfone; 02 microfones sem fio; 01
microfone com fio; Notebook com no

mínimo 04 gigas de memória, 500 gigas
de HD e processador Core i 3; cabos para
conexões.

UNIDADE

R$ 1.500,00

ITEM 07 - Serviços de sonorização e
iluminação em grande porte
Serviços de sonorização e iluminação em
grande porte que deverão conter: 02
mesas digitais de 32 canais cada; 02
processadores digitais; 12 caixas de 02
vias em sistema Fly; 12 caixas de Sub; 08
amplificadores de potência; 06 caixas de

UNIDADE

R$ 5.300;00
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monitores; 01 multicabo de 36 vias com
60 metros; 04 Moving heads; 12 canhões
de Led de 3 watts cada; 4 varas paralelas;
20 metros de estruturas Q30; 01
máquina de fumaça; 04 Set lite; 02 Mini
Brut de 06 lâmpadas cada; 04 microfones
sem fio; 01 Kit de microfones para
bateria contendo 7 peças; 02 microfones
SM 57, 02 microfones Beta 57; 08
microfones com fio para vocal; 10
pedestais para microfone; 01
Amplificador para Baixo; 01
Ampiificador para guitarra; 01 bateria
parcial; 01 mesa de iluminação; 01 Main
Power; 12 Directbox; cabos para
conexões.

030

ITEM 08 - Serviço de filmagem
realizada por veículo aéreo não
tripulado
Tomada de imagens aéreas através de
equipamento de Veículo aéreo não
tripulado, também conhecido como
aeronave remotamente pilotada Drone,
para vídeos institucionais editado,
operado por profissional habilitado e
dentro das normas estabelecidas pela
Agência Nacional de Aviação Civil
(ANACl.

MINUTO

ITEM 09 - Serviços de sonorização
volante (carro de som)
Serviços de sonorização volante, através
de veículo motorizado equipado com
sonorização para reprodução de
mensagens em ambientes abertos e com
gravação de áudio

ITEM 10 - Gerenciamento de mídias
sociais

Realizar a gestão das redes sociais da
prefeitura Municipal, organizar as
atividades Juntamente com a equipe da
Comunicação, planejar o calendário de
publicações, agendar posts, extrair
relatórios e acompanhar e monitorar as
redes sociais, sendo realizado on -line e
com 2 atendimentos semanais
presenciais.

R$ 170,00

HORA

MENSAL

R$35,00

R$ 1.750,00

OBS. A cotação deveiá conter o cariatbo da empresa e assinatura do responsávei pelo orçamento.-

IValidade do orçamento: 60 dias /
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OXICORE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.502.727/0001-60

Certidão n°: 54239779/2021

Expedição: 18/11/2021, às 16:14:08

Validade: 16/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

^ L Certifica-se que OXICORE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
,  inscrito (a) no CNPJ sob o n° 26.502.727/0001-60, 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
'i^ibunais 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.

O
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: cndtítst.ius.br
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Voltar Imprimir

CAIXA ECONÓtülICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 26.502.727/0001-60
Razão Social:GABRiEL f fragoso serviços digitais
Endereço: rua anna pires mendes 207 / centro / pien / pr / ssseo-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:15/ll/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111504003985184244

Informação obtida em 18/11/2021 16:13:47

A'Utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MUNICÍPIO DE PIÊN
Prefeitura de ESTADO DO PARANÁ

PIEN DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO N° 3086/2021

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite (  ) Concorrência

(x) Pregão Presencial (  ) Concurso

() Pregão Eletrônico (  ) Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (  ) Inexigibilidade de Licitação

1) OBJETIVO: Registro de Preços para realização de serviços de sonorização
volante (carro de som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que
resultaram fracassados no Pregão n° 104/2021, em atendimento às necessidades
das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas
constantes do ANEXO I.

2) VALÓR MÉDIO ESTIMADO: R$ 90.750,00 (noventa mil, setecentos e cinqüenta
reais).
3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LOA 2021
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390398800

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotações: 03.001.04.122.0003.2004. 3390398800

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017. 3390398800

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.001.13.392.0010.2022. 3390398800

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030. 3390398800

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotações: 07.002.20.606.008.2013-3390398800

SECRETARIA DE GOVERNO

Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390398800

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.01.421.0004.2007-3390398800

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Dotações: 05.001.15.452.0005.2009. 3390398800

5) ̂ CURSOS ORÇAMENTÁRIOS
( Y\ià disponibilidade C "b
(  ) Não há disponibilidade
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Prefeitura de

PIÊN
MUNICÍPIO DE PIÊN

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

José Luiz^ Barres
Contador C^^PR 049922/O-8

Matfíciíla 35076-1

6) RECURSOS FINANCEIROS
( ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo
com 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 processo e epígrafe,
em conformidade com o que dispões ps Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

18/11/2021

cia

Secretário Munici

Decreto 02/2021

José de Andrade

Administração e Finanças
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Art, 1" -Èiçam ■npmeados:..ós, se^idp.rt^ púbiicOs^ miinicipáis,. abaíjip;
,rélaçiphado's; párã á composiçãolçomp membros efefivps,, por.periódo
não superior a O J1 (uni) ano, da'Gonlissão Permanente de.Licilações:,
I - Presidente: Marcos Aurélio'. Melenek, com- matricula de m
4765240;
U - Secretário: Bemadete:Mague£pvs!Q, çpm mátriçuia de n. 105401;
líl —MembròtSãmir Ghàrnbelá Roèltài^cQin raatriculán. 4765225;

Art 2° Eicâ designado o seryidpr piiljUçp. mutíicipãi,, àbãixp
írelaoionadp,. para, a cònipbsijãP', tcoirio ;suplente;. por peripdp nãp
superiòrâ Ól (uníj anoyda GòmissãpiPermãnefltè deficitáçõés:^
1 - Presidente,,:Secr,etano OV Mpinbjp:; Eduardo' Duarte Scbeivàrasld,
cpni matricula n.-4765289;

Art. 3°Pãrârealiizaçãoda,sessãpd.e*jiilgamentp'tpdòs os meinbrqs; da

I CpnsêÇutivos
de quaipuèr 'iim. dos tmcrnbrps: dfetivós);. 'p. suplente o stíbstituirá..
automaticameiíte ate.que a situação se ndnnálize.
§i°'Çóns.lafádp a áüsêiiCiá dó mèmbroTefetivo.:por períòdo supenor ap
prazo do parágrafo tuiteiipr, caberá; a' àutoridade supeiiorj por ato,
oficial, déterminar à substituição'dp,membro efetivo por seu suplente,,
a"quàl poderá ser provisória pu permáhèhté';
§'3°NÒ .inèsmo.ato de substituição a autoridade superipr designará, do■
quadrp;desecyi,dòfes!p"úblico's múnicipàiS,.'tiovo'suplente, o quai.serã.
destituido'.áütomatí,camente opm p retomp;do membro éfetiyô'.
Aff,'4''EStãPoftànàentra^èm:vfg9rnestadàta:
Art., 5° Ficam revogadas,;as disppsições.:ao, cpntfarió desta.

Piên, 06 de Maio; de 2021.

MAIÇONGRÓSSKOPF
Pf.eféitó de-Piém

Pub!içádo,pp'r:
LuciànaLubke

Código: Identifica dOr :0 8F4129A

secrètàRiá íje administração e finanças
PORTARfAN" 496/2021. liE OôDE MAIO 2Ó2I.

PÔRTARIAN? 496/âÕ21. ,0Ed6DÉ MAIO íoM,

iDerignmíery/dprpdW/çopqra^/içãp de Pregpeiro e
sdêslgría servidÒEês píibticòs parácòmpórdiriiá Equipe:
de Àpoip dq Pr.egQeim, qdá óuthasprovidên^

Õ PREFEIT0"MUNIÇIPAL de EfÊN, Estado, dó Paraná, rio uSó
dás atribuições legais eiconstimeionaisj que.Lhe sãp conferidas, e.em
conformidade corii o Dei Federal n;° 10520; süás alterações,
RESOLVE:
Art. 1° Designaf os'sefvidorès:Marcos Aurélio MeÍènek, iriscrito na
matrícula ir*A7652dll,pam exercer,a fíiiiçãpde;Pfegqeitq,;aa fôrma
iiiteressé dá Administração Pública: Müüicipaí e rÊdúardp Duarte
Scheivaraski; mscrito; na rnatríeulá: n°, 4765289: como- suplente dÒ
pregòeirò, para exercèr.à' função;riã ausência do pregoeiro principal.
Art, 2°iF|cam designadps .os servidores: Beriãdcte Mágucrovski dos
Santos,, inscrita ria matrícuia n.° i,05401; Samir Çhambcla: Rpclia;
inscrito na matricula m ■4765226; Edüardd Duártè Scheivaràski;
■iriscritó, na matrícula., n° 476^??,^' P9,m,ep.mpp.rem:a' Eqiiipe de Apoio
doPregóeif.pi.lmçpP.io™^ o aríigò.Art. 2" da.Lei Fedérairi."'
l'(3'S20j.de ,17,de',júlho'de,'20Õ2:,asuas;áft^^^^

■Art. 3°" © prégóêiiÓ! designado por 'está poitaria. è 'rèsporisávéí pela
condução dos,'itrabalhos' e. a tomada de decisões .relativa aos
prócedim'éntoS licitàtónôs ria modalidade:. PregãÓ Presencial ou
Eietfôniçp a; serem.realizadqs'.np'MunicIpio de Piêri.
;§ l°'Parai'realizáçâo,:dõproceSso riâ' modalidade pregão, deverão atuar,
juntarnente. çom.o pregoeiro no riunimo dòis.integranfesdá eguipé de
Apoio.
§ -'2° Constatado; a áüsenciá do Pregòeirò, caberá a-^um taèmbrò- da

iéqüipede apoio; suspendero prpcessprifrayésdeatp oficial,
.Art; '4° Fica, delegàdo - à Secretaria, de Adriunistração, 'e::'Éinanças.: ã
■atribuição-de assinar todos os editais,de pregão; quando elaborados

para/aademaridas dás SècrétáriâSreíri gerál. C ariada Secretário quando
ò.edital for. especifieo a uma demanda de suapasta.
Árt., 5'' 'Ficárn aütòrizádos õ Pregóeiro. e ;os membros da equipe de
apoio a realizar osprocedimentos Iicitatórios.,sob;a modalidade Pregão
nos- processos de 'aquisição: de. bens e contratação de serviços' de
interesse do Instimfo de Previdência Sociál dos Servidores Públicôs
do Municipib de Piên - PlÊNPREy..
.Art. 6° EstáPortáHá enírá em Vigor uadàtá de suapublicação'.
Art 7° Eicam revogadas as.dísposições.ao cpntrarip destà,

vPiêíti 06 de Maio de 2021,

MAICQNGROSSKOPF
Ercfeifó deiPiên

Publicado' por:
Luciatía tübke

,:Çódigó Ideritíflcador:À724BF44

SECRETARIA DE. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PÒRTARÍA.N» 474/2j()2Í PÈ Õ4DE;MÃfO;DE 2021

PÒRTÀRIA N" 474/2021. DE 04 DE MAIO I)E 2021

Concede licença para tratamento de staide.

(3 senhor Cláudemir José de' Aridráde, Secretâriò dé' Administração e
Firiáriçásdâ-Erefeiturii Municipal dePiên/Estado do :Paraná, nó .uso; dC'
suas atribuições legais cptiferidás pelo Decreto d'02/202Í e
considétandõ o disposto no. Art. 108 da Lei Municipal,. 960/2007 -
.Estatuto d.os.Sèrvidóres Públiços, é ó, áléstado médico 'expedido (a)
Dr(a) Lueéiio Henning Júnior ,e reüficadp, pelo Dr João César
Liriczük,

RESOLVE:

. Art. 1° :Çoricedér,-licença para tràtamentO,.de::saudo, no período de ,14
de .abril à, 16 de abril de 2Ó2T, á servidora pública Clàüdiâ Kriòpíck
Lisboa-, pórtâdbrã;da cédúla de identidade civil leom^RG n? 361,816-
8/SÇ,,pçúpante,do cargo públicoídê Auxiliar Administrativo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor riésta dàta, refrOâgindò seus
efeitos a ,data .do atestado:médico.apresentado.

Art, :3°F.icaffi; revogadas asd.isposiçõ.eaem çontrário.

Éiêh/pR,,em 04 de maio'de-202:l;.

CLÁUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração, e Finanças

.Publicado por:
LuciànaLubke

Código Identificador:D45E09FO

SECRETARIA DE AbMLNIStRÁÇÂO E FINANÇAS
PORTARIA N" 475/2021. DE 04 DE .MAIO DE 2021

PORTARIA N" 475/2021. DE 04 DE MAIO PE 2021

Concede iicènçapara tratamento de saúde:

Ü,:Senhor Claudemlr José de Andrade, Secretário de Administração, e
Fmáriç.aãdá'Préfeitura' Miiriióipal de Piên/EstadO-dò Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
'corisiderandp' q disposto; np Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 t
,Éstamto :dos Servidores-Púbiicos, e p, atestado médico expedido (à)
Drfá) NòrkáNishihaiá .e retificado pelo Dr JOãp Cesàr Linczuk, '

RESOLVE:

Art. 1° Córicéder' Iiceriça pára tratamento de. saúde; no período, de 20
■4q: Abtj.l 4 :23: .òê nbiil deláozi, aò-çsefvidòr'.público Àlèxandre
FOrteski de Oliveira, portador da cédula de:ideritidade civil com RG
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GONSIDERANBO,'0 constante do Artigo 76 da Lei Municipal de" n"
889/2013 de 26.11.2013;

RESOLVE

Art. P, Fica concedida gratificação .de difícil acesso para ps
Servidores Públicos Municipal ocupantes do cargo de Professor, e
Ágentefie Seryiçps Gerais e Alimentação, do Grupo Ocupàcionál 05
Magistério, a baixo relâcionados:
- Adila Aparecida Severo,
- Aline Maria Tonét

- Danieli Aparecida Campra Cossetin,
- Genice A. Veroná Pigoso,
- Jozeáné Sch-tyingel,
- Leila Adriane Hein,
-Liani Marguerita Fuiighetto Dal Bosco,
- Luapa da Silva Silveira,
- Maidy Rráuse,
- Marli Terezipha Antonio,
- Patricia FreidCr Fêmándes,
- Raquel Dallacorte Gonchoroski,
- Regiane Aparecida Carminatti,
- Tatiane Alves de Oliuveira,
- Valderi Francisco de Souza,

Art. 2°. A presente Portaria entra em vigor coin dátâ retroativa, dè.
Õl .03.2021, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito MunicipaL em 11 dernaio de.2021.

EDSOM LUIZ BAGETTl

Prefeito Municipal
Publicado por;

Juliane Salapata dos Santos
Código Identificador:5ACE4B81

. V LeSTaDO do PARANÁ ' ; ■
PREFEITURA MLXICIPAL DE PIEN -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO;<12/2021

HOMOLOGAÇÃO DE Licrf AÇÃO

Ó PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado dp Paraná, no usó
de suas atribuições legaiSj HOMÓLOGA o Pregão Preserictal n°
42/2021, o qüal tenLcõmo objeto ã "Registro de Preços, para aquísiçao
de produtos de genero alimentício referente aos itens .desertòs do PP
Ò03/2Ô21, em atendinieiito as Secretárias Municipais",, e AD3UDÍÇA
os itens do Objeto conforme relatórip em anexo em favor das seguintes
einpresas:

DG RUDNICK LTDA - ME inscrita no CNPI n° 10.816.474/0001-
60,. vencedora dos itens conforme relatórip disponível no portal da
transparência, resultando np valpr total de RS l2.667,70"(Doze mil,
seiscentos e sessenta e sete reais e setenta centavos),

O processo atendeu a legislação pertinente, efn toda sua trarhitàçãp,
conforme'Eãrécer dá Procuradoria Geral do Municipio em anexo ao
processo.

Pien/PR, 11 de maip.de 2021.

MAICON GROSSKÒPF
Prefeito Municipal.

Püblicadq por:
Carina Daniela Alves da áilya

Código Identificador:2CCBBD63

SECRETARIA DE ÁDMÍNIStRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N° 128 DE 11 DE MAIO DE 2021.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

MAIÇÕN GROSSKOPF,Prefeito de Piên, Estado dõ Paraná, np uso
de sitas átribuiçSes legais, Gpnferidas. pelo;, .art. 66,. item Dt, da Lei
Òrgânica MuniOipal e conforme o disposto, ná. Lçi de Diretrizes
Orçamentárias N° 1388, de; '26 de novembro de 2020 ;e Lei
Orçamentária AnualN" 1389 de'26 de NpvembroMé 2020.
DECRETA

Art. 1° O Poder Executivo abre um CtóDlTO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, nO valor de. RS iOO.ÒÒO.OÓ C nem mil reais
jconforme descrito abaixo;:

TJ .SECRETARIA DE SAÚDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2030 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE
33.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3823 01024 Auxílio Financeiro pará ações de Saúde Assistência
Social para covid RS 20.00.0,00

11 .SECRETARIA DE SAÚDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
;10.301.0014.2030 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE
33.90.34.00.00 - QÜTRÁS DESPÊSAS DE PESSOAL.
DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO
38.51 01019 Blpco de Custeio .das .Ações eÉeryiçps Públicos. deSaúde
- covid.. RS 80.000,00

TOTAL GERAL .......R$ 100.000,00

Art, 2° Servirá de Recursos para a còbertúra do crédito que fráta o
artigo ânterior, na fprma ,do art. 43, da Lei Federal n°- 4v32Q, de
17,03.64, o superávit do.exercicio anterior, cOiiforfne forités abáixò;

FONTE DESCRIÇÃO VALOR

1019

BLOCO DE CUSTEIO DAS

açOes e serviços
PÚBLICÓS DÊ SAÚDE -
cd\âD

aúrooo";oò

1024

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA

AÇÕES DE. SAÚDE
ASSISTÊNCIA SOCIAL PAJlA

E>n=RENTAMÉNTO A COVID

20;Q00;00

TOTAL GERAL ..............RS lpp;000,OQ

Art. '3° Este DeCretõ" entrará em" "vigOr néstà data, revogadas as
disposições em contrário,

Piêti/PR,11 de.Maio2021.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito

Públique-se e registre-se.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretárip; de Administração ePinanças

Publicado por:
José Luiz dè-Barros

Çódigó iaènflfi"cadpr:"14GÇ72El

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 49S/202Í. DE 06 DÍE MÁIO 2021.

PORTARIA N° 495/2021. DE 06 DE MAIO 2021.

Nomeia- Servidores Públicos Municipais para a
Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÊN, Estado do. Paraná, nü uso
das atribuições legais e constitucionais, que Ihè são çOnféridàs, em
conformidade com a Lei n.;8i'666 deZ l de julho de 1993,.

RESOLVE

www.diariomunicÍDál.com.br/amp 201
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2021
PROCESSO N° 3086/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS LOTES DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos

moldes da Lei Complementar n° 123^ de 14 de dezembro de 2006, altaada pela Lei

Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: Registro de Preços para realização de serviços de sonorização voiante (carro de

som) e fiimagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no

Pregão n° 104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais,

conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÕES INTERESSADAS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Compiementar Federai n° 123/2006

(alterada peia Lei Complementar n° 147/2014), Lei Compiementar Municipal n° 1/2015

(Regulamentada pelo Decreto Municipal n° 176/2016), Decretos Municipais n° 002/2006 e n°

153/2011.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:29 horas do dia 06 de dezembro de 2021.

ABERTURA, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, E INÍCIO DE DISPUTAS DE PREÇOS: às 09:30 horas

do dia 06 de dezembro de 2021

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na

Rua Amazonas, n° 373, Centro - Piên/PR.

O editai completo estará à disposição dos interessados do dia 22 de novembro a 06 de dezembro

de 2021 no Departamento de Licitações e Compras e no portal eletrônico da Prefeitura de Piên.

Piên/PR, 19 de novembro de 2021.

CLAUDEMÍR^JÒSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMIl^ISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 1
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao(5iDien.Dr.QOV.br - Fone (41) 3632-1136
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N» 115/2021

PROCESSO NO 3086/2021

1. PREÂMBULO:

1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que fará reaiizar licitação, na

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Editai e seus Anexos, com base nas

Leis Federais no 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Complementar Federai n° 123/2006 (alterada pela

Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal n° 1/2015 (Regulamentada pelo

Decreto Municipal n° 176/2016), Decretos Municipais n° 002/2006 e n° 153/2011.

1.2. O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados pela

portaria 496/2021.

1.3. O PREGÃO será realizado no dia 06 de dezembro de 2021, às 09:30 horas, na Rua

Amazonas, n° 373 - Centro, Piên/PR, quando deverão ser apresentados, no início,' os documentos

para credenciamento, a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (conforme ANEXO II), a declaração de que a proponente

cumpre os requisitos de habilitação (conforme ANEXO V), e os envelopes de proposta de preços

(envelope 01) e de documentos de habilitação (envelope 02), seguindo-se em ato contínuo seu

processamento.

2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e filmagem

por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n9 104/2021, em

atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades

estimadas constantes do ANEXO I.

3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por ITEM.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390396301/10.001.08.244.0012.2025.3390396302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390396301/03.001.04.122.0003.2004.3390396302

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390396301/08.001.12.361.0009.2017.3390396302

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. ' 2
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: licitacoes.administracao@pien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390396301/09.001.13.392.0010.2022.3390396302

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390396301/11.001.10.301.0014.2030.3390396302

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotações: 07.002.20.606.008.2013-3390396301/07.002.20.606.008.2013-3390396302

SECRETARIA DE GOVERNO

Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390396301; 02.001.04.122.0002.2003-3390396302

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.01.421.0004.2007-3390396301; 04.001.01.421.0004.2007-3390396302

SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390396301; 05.001.15.452.0005.2009.3390396302;
05.001.15.452.0005.2009.3390304400

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE):

5.1. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Compiementar Federal n° 123/2006, alterada pela Lei

Complementar 147/2014 e do art. 34, § 1°, III da Lei Compiementar Municipal n° 1/2015

(Regulamentada pelo Decreto Municipal n° 176/2016), a presente licitação é destinada à exclusiva

participação de Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, que

apresentem condições de fornecer o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências,

inclusive quanto à documentação, estabelecidas neste Editai e seus ANEXOS.

5.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que

preenchem os requisitos do art. 3° da Lei Compiementar Federal n° 123/2006 e que não se

enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4° do referido art. 3°.

5.2.1. Conforme o inciso I do § 3° da Lei Compiementar Federai n° 123/2006 considera-se

microernpresa, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

5.2.2. Conforme o inciso II do § 3° da Lei Compiementar Federal n° 123/2006 considera-se empresa

de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e

oitocentos mil reais), conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. O Micróempreendedor Individual (MEI) é equiparado à microempresa, possui natureza jurídica

de empresário individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira

receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1° do art. 18-A da Lei

Compiementar n° 123/2006.

5.3. Para fins de comprovação da condição de Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte no

{

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Plên/PR. CEP 83.860-000. 3
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao(a)Dien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136
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credenciamento, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3° da Lei

Complementar n° 123/2006, as licitantes deverão apresentar declaração de enquadramento como

Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte conforme modelo (ANEXO II).

5.4. A comprovação de que o licitante possui condições de fornecer o objeto será feita por ocasião do

julgamento de habilitação, através dos seguintes documentos: Classificação Nacional de Atividades

Econômicas - CNAE (cartão CNPJ), contrato social, atestado de capacidade técnica, ou ainda por
outro meio de documento que comprove que o licitante já forneceu o objeto para outros clientes.

5.5. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:

a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios

sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;

b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;

c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) de empresas com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo econômico de

direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado

(quando for o caso);

f) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e ainda,
aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, a ser verificado no

momento do credenciamento dos interessados;

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (N" 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (No 02):

6.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope no 01) e DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO (Envelope n° 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada
um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

(RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

PREGÃO PRESENCIAL N» 115/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: / /2021

Rua Amazonas, 0° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 75.002.666/0001-40 E-mail: licltacoes.administracao(â)Dien.Dr.aov.hr - Fone (41) 3632-1136
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(RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

PREGÃO PRESENCIAL N» 115/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇÃO

DATA: / /2021

O

6.2. Os documentos constantes do ENVELOPE NQ 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser

apresentados em 01 fuma^ via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às

expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua análise,

numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo

representante legal ou pelo Procurador, juntando-se, neste caso, a Procuração.

6.2.1. a' apresentação dos documentos Integrantes do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

obedecerá também aos comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3 e

6.3.2.

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS.

6.3. Os documentos de habilitação (ENVELOPE No 02) e os documentos para credenciamento poderão

ser apresentados por cópias simples, ou por cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio

de publicação em órgão da imprensa oficial, ou em original, quando expedida via Internet.

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do

original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE No 02 e do credenciamento para

devida autenticação.

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado

não poderá integrar o envelope.

6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terão,

sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.

6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido

apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será

inabilitada caso não porte a comprovação da informação de que se trata.

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira,

deverão' ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português

por tradutor público juramentado.

6.4. Os licitantes que não possam se fazer presentes na sessão de abertura dos envelopes de

habilitação e de proposta de preços, poderão enviar seus envelopes via correios ou transportadoras,

devendo garantir que os mesmos cheguem até o Departamento de Licitações e Compras até a data

marcada para a abertura dos envelopes, respeitado o horário previsto n edital.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 5
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: licitacoes.administracao@Dien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136
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6.4.1. Endereço para envio dos envelopes: Rua Amazonas, 0° 373, Centro, CEP 83860-000,
Piên/PR, aos cuidados de Sr. Marcos Aurélio Melenek - Departamento de Licitações e-Compras.

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N^ 01):
7.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:

a) apresentar o número do processo iicitatório - PREGÃO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, 'fax e endereço
eletrônico (e-mail), se houver, para contato;

c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações
contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por LOTE;
d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua

apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará
no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preço unitário e total por TTEM/LOTE, expresso em moeda corrente nacional, em
algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável apurado à data da

apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão infiacionária; em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao

cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, frete, tributos de
qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc., garantindo-se este durante toda a vigência da
Ata de Registro De Preços, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-

financeiro previsto na legislação incidental;

g) no caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração
expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3° da Lei Complementar no 123, de

2006;

h) indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, além

de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. (A ausência

desta declaração não gera desclassificação da proposta).

i) conter declaração expressa que a empresa tem conhecimento e está de acordo com todas as

condições estabelecidas no edital, sendo que a omissão desta informação importará na aceitação
automática das condições editalícia.

7.2. É facultado à proponente cotar todos ou quaiscuer itens integrantes do obieto do PREGÃO, não

sendo admitido, todavia, cotacão inferior à quantidade prevista em cada item.
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7.3. Além das especificações da proposta contidas, o licitante deverá atentar-se as orientações do

Termo de Referência no ANEXO I deste edital.

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N^ 02):

8.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ÍCaso esse

documento iá tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Cartão de Identificação);

c) 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.

8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que

abrange inclusive as contribuições sociais);

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede.

8.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado de Capacitação Técnica, em nome da EMPRESA, fornecido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, de que forneceu objeto compatível com o ora licitado; Se tratando de empresa

privada o atestado deverá ter reconhecimento em cartório.

8.3.1. A contratada deverá apresentar Atestados de Capacidade Técnica Operacional ou Capacidade

Técnica Profissional, conforme descrito no Item 9 do ANEXO I, expedido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, que comprove a qualidade técnica-operacional ou técnica- profissional na

execução dos serviços de igual natureza em sua especificação aos do objeto.

8.4. Documentação Financeira:

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica.

8.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.

8.6. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para

empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda
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documentação deverá referir-se a matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial.

8.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em

substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.

8.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo iniciai corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.8.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.
8.8.3. A regularização de documentos relativos à regularidade fiscal que possam ser obtidos sem

custos via internet, poderão ser impressos durante a própria sessão pública pelo Pregoeiro juntos
aos sítios oficiais dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos e juntados ao processo,
sanando-se, imediatamente a pendência.

8.8.4. Ao que se refere a providência prevista no item 8.8.3, adverte-se que o pregoeiro não se

responsabilizará por eventual indisponibilidade de acesso aos sítios oficiais dos emitentes de

certidões de regularidade fiscal, cabendo aos interessados, neste caso, buscarem a comprovação da

regularização no prazo assinalado no item 8.8.1.

8.9. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas

na data de abertura dos envelopes dos documentos de habilitação.

8.10. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará á inabilitação do

concorrente.

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de Licitações e

Compras da Prefeitura Municipal de Piên, com sede à Rua Amazonas, no 373, Centro, durante o

expediente normal do órgão licitante, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, até a
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data marcada para recebimento dos documentos e dos ENVELOPES N° 01 E N° 02.

9.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município, no site

www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço

www.pien.pr.aov.br.

9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local

especificado no subitem 9.1.

9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3 poderá ser levada a efeito também através do e-

mail licitacoes.administracao@pien.pr.aov.br.

9.4. As possíveis alterações do edital deverão ser consultadas pelo interessado no site

www.pien.pr.aov.br. sendo de inteira responsabilidade do interessado o acompanhamento do edital.

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato

convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da

legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado,

para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das

propostas.

10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário

constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio

do 6-/773/7 licitacoes.administracao@pien.pr.aov.br ou fac-símile, através do telefone (41) 3632-1136,

cujos dgcumentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no

subitem 10.1.

10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter

estritamente informai.

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os

autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

11. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;

11.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação

ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias

úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento
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endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário
constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação
encaminhado por meio do e-maU licitacoes.administracao@Dien.nr.Qnv.hr ou fac-símile, através do
telefone (41) 3632-1136, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado
também no subitem 11.1.

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser
juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em
modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

12. CREDENCIAMENTO:

12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante

previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará ao
PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento conforme estabelece

o item 6.3. e subitem 6.3.1, respondendo por sua autenticidade e legitimidade.

12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento

particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases
do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente
da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata -

da sessão e atas de registro de preços, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo
PREGOEIRO, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, podendo para tanto utilizar o

modelo constante do ANEXO IV.

12.2.1. Quando se tratar de titular da empresa licitante: apresentar cédula de identidade ou

outro documento de identificação oficial, acompanhado de registro comercial no caso de empresa

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de

fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,

no caso de sociedades cooperativas (sendo que em tais documentos devem constar expressos

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidUra).
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12.2.2. Quando se tratar de representante designado pela empresa licitante: deverá

apresentar instrumento público ou particular de procuração ou ainda carta de credenciamento

(conforme modelo do ANEXO IV), datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legai da

Empresa com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da

licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de

empresg individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso

de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

12.3. A documentação apresentada para fins de credenciamento (procuração pública ou particular ou

contrato/estatuto social e cópia do documento de identificação do sócio ou representante) será

anexada aos autos do processo, não sendo permitida a sua devolução.

12.4. É admitido somente um representante por proponente.

12.5. Não será admitido o credenciamento de uma única pessoa para representar mais de uma

proponente, exceto nos casos em que se tratar de licitação por itens ou lotes, em que

comprovadamente as proponentes estejam apresentando propostas para itens ou lotes distintos.

12.5.1. A comprovação a que se refere o item anterior será feita durante a avaliação das propostas.

12.5.2. Caso duas ou mais proponentes tenham nomeado o mesmo representante legal para o

credenciamento do pregão e se verifique que estas formularam proposta para os mesmos itens ou

ITENS p representante designado pelas proponentes deverá optar por continuar no certame

representando apenas uma delas, não acarretando a desclassificação das demais.

12.6. A ausência da documentação relativa ao credenciamento, ou sua apresentação em

desconformidade com as exigências previstas não impossibilitará a participação da proponente neste

PREGÃO, mas impedirá que a mesma tenha possibilidade de formular lances verbais.

12.7. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, ao PREGOEIRO

declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte, consistente no

recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
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REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (N® 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N" 02):

13.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (No 01) E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO (N° 02) será levada a efeito tão logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO.
13.1.1. A DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE e a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não
devem integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (No 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(NO 02), constituindo-se em DOCUMENTOS a ser fornecido separadamente; ficando facultada a

utilização dos modelos constantes dos ANEXOS II e V, respectivamente.

13.2. Iniciada esta etapa/fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE

ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE e DECLARAÇÃO DE QUE
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

13.2.1. A ausência das referidas declarações ou a apresentação em desconformidade com a

exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em
conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (No 01) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (NO 02).

13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do

PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (No 01)
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (No 02).

13.2.3. Na hipótese de não apresentação destas declarações ou de sua apresentação em

desconformidade com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria
sessão, desde que possua representante legal com poderes para fazê-lo presente à sessão.

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (N" 01):

14.1. Compete o PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (No

01), conservando intactos os ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (No 02) e sob sua

guarda.

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as exigências

fixadas nos itens 6 e 7.

15.1.1. O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade do mesmo

com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do

órgão licitante.
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15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências acima, envolvendo o objeto e

o valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, serppre em obediência ao

critério do MENOR PREÇO POR ITEM.

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que:

a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação,

inclusive quanto à especificação de itens;

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

d) apresentar ITEM com preço superior ao máximo estimado pela Administração.

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, O PREGOEIRO selecionará, sempre com

base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e

todas aquelas que tenham oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez

por cento) àquela de menor preço.

17.1.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida

no subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor

proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes

participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a

previsão estampada no subitem 17.1.2.

17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da

definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por

cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 03 (três) propostas

válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1; ou

b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores valores ofertados, se houver.

17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem 17.1.2, letras "a" e "b",

para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a

correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio, cabe à vencedora do sorteio

definir o momento em que oferecerá oferta/lance.

17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá

decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, Inclusive para melhor avaliação das regras

editalícia, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio
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preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO,
condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão iicitante.

18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/iances verbais,

dar-se-á início ao oferecimento destes, os quais deverão ser formulados em valores distintos e

decrescentes.

18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor proposta

escrita ou do último menor lance verbal oferecido.

18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de

lances verbais, de forma seqüencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais ^

em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a

oferecer lance verbal.

18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance verbal

implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a

classificação final.

18.4. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade

para tanto por parte das proponentes.

18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as

proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem

crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no

último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor

preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

18.7. É facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço, para que seja obtido
preço melhor.

18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade entre

a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e
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do preço,-também é facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta de menor preço,

para que seja obtido preço melhor.

18.10. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado

ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será

juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente

verificação.

18.11. O PREGOEIRO poderá solicitar a demonstração da exequibiiidade dos preços propostos após o

término da fase competitiva de ofício ou em eventual questionamento feito por terceiro, concedendo

um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para que o proponente de menor preço apresente

informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do

objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de

menor preço que apresentar.

18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de

elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor

preço acarretará a desclassificação do proponente.

18.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha formal

relativa à documentação na própria sessão.

18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13 a correção da falha formal poderá

ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação,

encaminhamento e/ou substituição de documento, ou com a verificação desenvolvida por meio

eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o efeito

indispensável.

18.15. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será

declarada vencedora.

18.16. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a

PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade

quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não

realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.
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18.17. Sendo a proposta aceitável, a PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora, observando-se igualmente as
previsões estampadas nos subitens anteriores.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do PREGÃO ou que tenha sido
impedida de fazê-io, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer.

19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do

PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito,
procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias,
a contar da ocorrência.

19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o
PI^EGOEIRO examinara o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-io, devidamente

informados, à autoridade competente para decisão.

19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e
horários previstos no subitem 9.1 deste EDITAL.

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

20. ADJUDICAÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo O PREGOEIRO adjudicar o
objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a

autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s)
vencedora(s).
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21. HOI^TOLOGAÇÃO:

21.1, Cabe à Autoridade Competente homologar o PREGÃO.

21.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para

assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua proposta.

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO:

22.1. O resultado do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site

www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço

www.pien.pr.aov.br.

23. CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

23.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e adquiridos

consoante às regras próprias do Sistema.

23.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento

de Licitações e Compras sito à Rua Amazonas, n° 373, Centro - Piên/PR.

23.2.1. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão iicitante convocar as outras

propone'ntes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7° da Lei Federal

no 10.520/2002 e no Decreto Municipal r\° 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditório.

23.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a

data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail.

23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo

decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5° (quinto) dia útil,

contado cja data de convocação.

23.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante poderá verificar, por meio da

Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União fque abrange inclusive as contribuições sociaisj, o Certificado de Regularidade do FGTS

- CRF e a- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

23.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o contrato dela decorrente ou para

retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou

Rua Amazonas, n° 373- Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 17

CNP3: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao(a)Dien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



0 5^

pai de pien
^  Estado do Paraná

procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.
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23.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o
instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido,' caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às
sanções previstas no item 28 e subitens.

23.8. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas no
art. 65 da Lei Federal 8.666, de 1993.

23.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

23.8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

23.8.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado;

23.8.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
23.8.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

23.8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso assumido, o
órgão gerenciador poderá:

23.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;

23.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

23.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da
contratação mais vantajosa para a Administração.

23.9. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua publicação.

24. ENTREGA DOS ITENS OBJETOS DO PREGÃO

24.1. Os itens registrados, objetos deste PREGÃO, serão entregues em perfeitas condições, nos exatos

termos das contratações ievadas a efeito durante a vigência da Ata, através da Nota de Empenho,

sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresentada na data da licitação.
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24.2. Os itens efetivamente solicitados através da Nota de Empenho serão recebidos e aceitos

provisoriamente para efeito de posterior verificação pelo responsável pela fiscalização da Ata, o qual

apurará a compatibilidade dos itens com as especificações pactuadas na presente licitação,

envolvendo a qualidade e a quantidade, resultando na aceitação definitiva, caso estejam de acordo

com o pactuado, ou, na convocação do fornecedor para substituir os itens.

24.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o prazo de 05 (cinco)

dias úteis após a efetiva prestação dos serviços.

24.3. Em caso de não aceitação dos produtos objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata de

Registro de Preços obrigada a retirá-los ou substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados

da notificação a ser expedida pelo Município, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob

pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

24.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a detentora da Ata de Registro de Preços obrigada a

providenciar sua complementação no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser

expedida pelo Município, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas

sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

24.5. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos

das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das

sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos contratos dela

decorrentes.

25. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS

25.1. As entregas dos itens registrados deverão ser realizadas em até 05 (cinco) dias úteis após o

recebimento da Nota de Empenho e nos locais indicados na mesma.

25.2. Não poderá o detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de Empenho no

Municipio.de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

26. PAGAMENTO:

26.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto

bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando

condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

26.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
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26.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os
bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.

26.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nofne do Município
de Piên, CNPJ n°. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o
nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

26.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da

apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado

monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo
pagamento (conforme art. 40, XIV, "c" Lei Federal 8.666/1993).

27. DISPENSA DE GARANTIA:

27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste pregão.

28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

28.1. Todas as sanções aplicáveis que cingem este processo estão referidas no ANEXO VIL

29. DISPOSIÇÕES GERAIS:

29.1. O presente Edital se submete Integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei

Complementar n° 123/2006 e ao art. 34, § 1°, III da Lei Complementar Municipal n° 1/2015

(Regulamentada pelo Decreto Municipal n° 176/2016), estabelecendo-se, para o presente certame a

licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.'

29.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse

público, da finalidade e da segurança do Contrato/Ata e dos futuros contratos dela decorrentes.

29.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto

em contrário.

29.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou

na entidade.

29.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida

para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não

haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário.
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29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a iicitação por razões

de interesse púbiico superveniente, devendo invaiidá-ia por iiegaiidade, de ofício ou por provocação

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer

indenização.

29.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da

proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua

qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

29.6. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o

órgão iicitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente

da condução ou do resultado do PREGÃO.

29.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das

condições previstas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a não obrigatoriedade da

promoção das contratações derivadas do sistema de Registro de Preços.

29.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

29.9. A proponente Detentora da Ata de Registro de Preços ficará obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e

cinco por cento) do valor de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata de Registro de

Preços, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar

o limite indicado.

29.9.1. As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante

aditamento contratual.

29.10. A proponente se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de

Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

29.11. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implicará em obrigação à contratação por

parte da contratante.

29.12. Este Editai e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. 21
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@DÍen.Dr.QOV.br - Fone (41) 3632-1136



059

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

29.13. Os ENVELOPES No 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes não convocadas

para assinarem a Ata de Registro de Preços deverão ser retirados no endereço apontado no subitem

9.1, depois de formalizada a referida Ata.

29.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na
legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

29.15. Em conformidade com o disposto no § 3° do art. 48 da Lei no 8.666/93 quando todos os

licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras

propostas, corrigidas as inconformidades.

29.15.1. Ocorrendo a previsão delineada no item anterior na fase de habilitação, a documentação a

ser reapresentada deverá ser apenas a documentação em desconformidade com o solicitado no item

8.1 deste Edital.

29.16. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos,

cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do

art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

29.17. Será competente o foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

30. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

30.1. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência

do presente termo.

30.2 O Detentor da Ata de Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o

EQUILÍBRIO ECONÔMICO dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado
de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração

Municipal, a qual deverá ser prolatada em até 20 (vinte) dias a contar da entrega completa da

documentação comprobatória, o fornecimento do objeto solicitado pela Administração ao Detentor da

Ata de Registro de Preços, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

30.2.1. O Equilíbrio econômico não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá

manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço

de mercado vigente à época.
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30.3. A Contratante poderá, na vigência do Registro dè Preços, solicitar a redução dos preços

registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do Registro, e de conformidade com os

parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço será

válido a partir da formalização/atualização da Ata de Registro de Preços.

31. JUSTIFICATIVAS

31.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A contratação dos serviços pretende aproximar o

cidadão das atividades da Prefeitura, com a difusão de conteúdo em canais diversos de comunicação,

estreitancjo as propostas do planejamento municipal, e ampliando as campanhas educacionais e de

utilidade pública no município.

31.1.1. Nesse sentido, objetiva-se a transparência dos serviços públicos prestados à comunidade, com

a contratação os serviços técnicos profissionais, que atenderão as demandas das unidades

orçamentárias com profissionais da área e equipamentos adequados, visto que o município tem

apenas um servidor dedicado a responder pelas várias áreas da comunicação pública e, no período,

por conta da demanda pandêmica, atende as demandas emergenciais e prioritárias como o retorno as

aulas no sistema híbrido e as divulgações de ações de saúde, no combate ao COVID-19, deixando de

lado ações de comunicação que são essenciais como como alertas de prevenções na área da saúde,

prazos de refis e IPTU junto ao setor de tributação, serviços assistenciais disponíveis, dentre outros.

31.1.2. É'relevante ressaltar que a contratação dos serviços de sonorização se faz necessária para

utilização em eventos realizados pelas Secretarias Municipais de acordo com as demandas de cada

Secretaria, item não disponível na prefeitura.

31.2. JUSTIFICATIVA QUANTO À EXCLUSIVIDADE CONCEDIDA À MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS: A realização de procedimentos iicitatórios cuja participação é exclusiva para

Microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, encontra respaldo legai na Lei Complementar n°

123/06 (alterada pela Lei Complementar n® 147/14), mais precisamente no disposto no inciso I do art.

48 da referida Lei, bem como está amparada pelo que disciplina a Lei Complementar Municipal n°

1/15, que trata da questão no inciso III do § 1° do art. 34. Ademais, a grande maioria das empresas

localizadas no Município de Piên e região estão enquadradas como Microempresas, Empresas de

Pequeno Porte ou são Microempreendedores Individuais, os quais, por equiparação, são também

contemplados com os benefícios das Leis acima citadas. O crescimento e o desenvolvimento do

Município vêm proporcionando inúmeras oportunidades de negócios às micro e pequenas empresas

instaladas na cidade e na região e cada vez mais o município tem empregado esforços para a

construção de um ambiente que permita a essas empresas um melhor aproveitamento dessas

oportunidades e a conversão destas em inclusão social, emprego e renda. O Município de Piên, desde
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2009 concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

O tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas visa ampliar sua participação nas licitações

municipais e assim impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Há que se considerar

que as contratações públicas são de grande importância para o desenvolvimento econômico e social

do país. O planejamento adequado das compras governamentais é um fator relevante em favor do

desenvolvimento locai e regional, visto que pode privilegiar os pequenos negócios sediados no

município e região. Assim, o Município de Piên busca realizar licitações voltadas ao fortalecimento e ao

desenvolvimento econômico e social da cidade, sempre ancorado nas legislações pertinentes e nas

políticas públicas de que visam esse desenvolvimento.

31.3. JUSTIFICATIVA PARA REGISTRO DE PREÇOS: Em atenção ao artigo 2°, do Decreto

153/2011, informamos que o quantitativo dos itens requisitados leva em consideração o atendimento

das necessidades da Administração, dentro do período de 12 (doze) meses, inclusive o atendimento

de situações imprevisíveis. A estimativa dos itens a serem efetuados e sua provável utilização foi

baseada nas quantidades e sendo apenas uma estimativa da real necessidade. E por se tratar de

aquisições eventuais, e por não termos a quantidade exata dos itens e nem datas a serem solicitados.

Além do objetivo de atender às demandas deste Município e permitindo um melhor gerenciamento

das aquisições, sem prejuízos da economia de escala e da eficiência dos recursos aplicados, justifica-

se o Registro de Preços quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de

contratações freqüentes, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

parceladas, quando for conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou

entidade ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser

demandado pela Administração Pública.

31.4. JUSTIFICATIVA PELA ESCOLHA DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: Tendo em

vista que existem empresas situadas no Município que tem capacidade de fornecer' o serviço a ser

contratado, e estas muitas vezes não possuem amplo acesso à Internet, a participação no certame

ocorrendo de forma eletrônica poderá diminuir a ampla concorrência na licitação. Ademais,

possibilitando uma maior participação do comércio local nas licitações o Município está contribuindo

para a fomentação do mesmo. O pregão presencial de nenhuma forma restringe a disputa, pois existe

ampla divulgação dos processos licitatórios, sendo elas jornais em sua forma eletrônica. Site da

Prefeitura, mural de Licitações e entre outras. A Licitação ocorrendo de forma presencial dará maior

agilidade ao processo, pois a habilitação e os possíveis recursos são manifestados no ato do Pregão,

não sendo necessários a abertura de prazos como ocorre no processo licitatório de forma eletrônica.

32. RELAÇÃO DE ANEXOS

32.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:
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ANEXO I Termo de Referência

ANEXO II Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa e/ou EPP

ANEXO III Modelo de Declarações

ANEXO IV Modelo de Procuração para Credenciamento

ANEXO V Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos do Edital

ANEXO VI Modelo de Proposta de preços

ANEXO VII Minuta Ata de Registro de Preços

Piên/PR, 19 de novembro de 2021.

CLAUDEM^ JlOSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMÍNISTRAÇÂO E RNANÇAS
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

I  1 . OBJE^ .]

1.1. Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e

filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no

Pregão n9 104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

[^r ^OSlTEjlKE ESPECIFICAÇÕES J

2.1. Dos itens que compõe o objeto estão estabelecidas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS QTDE.

PREVISTA

UNIDADE

DE MEDIDA
PREÇO MÉDIO PREÇO TOTAL

1
Serviço de filmagem realizada por veículo
aéreo não tripulado 300 MINUTOS RS 217,50 R$ 65.250,00

2
Serviços de sonorização volante (carro de
som) 300 HORAS R$ 85,00 - . R$25.500,00

2.2. Das especificações dos itens que compõe o objeto:

ITEM 01 - Serviço de filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado

Tomada de imagens aéreas através de equipamento de Veículo aéreo não tripülado, também

conhecido como aeronave remotamente pilotada (Drone), para vídeos institucionais

editados, operado por profissional habilitado e dentro das normas estabelecidas pela

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

ITEM 02 - Serviços de sonorização volante (carro de som)

Serviços de sonorização volante, através de veículo motorizado equipado com sonorização

para reprodução de mensagens em ambientes abertos e com gravação de áudio.

JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação dos serviços pretende aproximar o cidadão das atividades da Prefeitura,

com a difusão de conteúdo em canais diversos de comunicação, estreitando as propostas do

planejamento municipal, e ampliando as campanhas educacionais e de utilidade pública no

município.
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3.2. Nesse sentido, objetiva-se a transparência dos serviços púbiicos prestados à

comunidade, com a contratação os serviços técnicos profissionais, que atenderão as

demandas das unidades orçamentárias com profissionais da área e equipamentos

adequados, visto que o município tem apenas um servidor dedicado a responder pelas várias

áreas da comunicação púbiica e, no período, por conta da demanda pandêmica, atende as

demandas emergenciais e prioritárias como o retorno as aulas no sistema hibrido e as

divulgações de ações de saúde, no combate ao COVID-19, deixando de lado ações de

comunicação que são essenciais como como alertas de prevenções na área da saúde, prazos

de refis e IPTU junto ao setor de tributação, serviços assistenciais disponíveis, dentre outros.

3.3. É relevante ressaltar que a contratação dos serviços de sonorização se faz necessária

para utilização em eventos realizados pelas Secretarias Municipais de acordo com as

demandas de cada Secretaria, item não disponível na prefeitura.

4. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇAO DO OBJETO

4.1. Os serviços deverão ser prestados conforme solicitado pela Secretaria de Governo.

4.2. Os serviços serão prestados de forma gradativa, de acordo com o calendário de eventos

e atividades, e conforme a necessidade da contratante, que comunicará a contratada com

antecedência mínima de 1 (um) dia por e-mail ou WhatsApp.

4.3. A Assessoria de Comunicação, poderá solicitar ajustes na edição dos vídeos até que

envie o aceite final do arquivo. As correções devem ser realizadas no prazo máximo de 1

(um) dia após a comunicação por e-mail ou WhatsApp. Ao final do contrato, a contratada

deverá fornecer HD externo com todo o conteúdo bruto e editado produzido para a

contratante. O referido material poderá ser utilizado peia contratante a quaiquer tempo sem

restrições de direito autoral ou pagamento de qualquer valor fora do contrato.

4.4. A Contratada deverá se responsabilizar pela correta instalação e pelo funcionamento

adequado de todos os equipamentos de áudio e vídeo.

4.5. Todos os itens que compõem o serviço de áudio e vídeo deverão estar instalados no

prazo máximo de 4 (quatro) horas, sendo testados de modo a estar em perfeito

funcionamento no prazo máximo de 1 (uma) horas antes do início dos eventos.

4.6. Os equipamentos de áudio e vídeo, caso apresentem defeitos, deverão ser substituídos
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no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, assim que observado o problema.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado em até 30 dias da prestação dos serviços, mediante

apresentação da nota fiscal juntamente com a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais),
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

- CNDT, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrônica.

5.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor Alessandro Machado -

Matrícula n^ 4765262, ao 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. 70 da Lei n^

8.666, de 21 de Junho de 1993.

7. ' . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA-- ^ ■ r

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no prazo e no local indicado pela

Secretaria, em estrita observância das especificações da proposta.

7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
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objeto do presente Termo de Referência;

7.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na proposta;

7.1.4. 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,

7.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,

materiais lúdicos e equipamentos necessários para a prestação do serviço, os quais

deverão estar inclusos nos custos prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou

venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade recebida

provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e

recebimçnto definitivo;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através

de servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. A contratada deverá apresentar Atestados de Capacidades Técnica Operacional ou

Capacidade técnica profissional, conforme indicação para item, expedido por pessoa jurídica

de direito público ou privado, que comprove a qualidade técnica-operacional ou técnica-

profissional na execução dos serviços de igual natureza em sua especificação aos do objeto

deste termo de referência ou similares aos especificados no objeto deste Termo de

Referênda.
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ITEM 1

Serviço de filmagem realizada por

veículo aéreo não tripulado.

Profissional habilitado e dentro das

normas estabelecidas pela Agência

Nacional de Aviação Civil (ANAC).

ITEM 2 Serviços de sonorização volante

(carro de som).

Capacidade técnico-operaclonal.

Elaborado em 16/11/2021.

ALESSANDRO MACHADO

FISCAL DO CONTRATO

Matricula no 4765262

JOSNEI GROSSKOPF

SECRETÁRIO DE GOVERNO
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O Pregoeíro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇÃO

inscrito no CNPJ/MF sob o n° por intermédio de seu

Representante Legal, Sr.(a) portador(a) da Carteira de Identidade

n.o , Inscrito no CPF/MF sob o no DECLARA, para fins do disposto no Edital

de n° / sob as penas da lei, que esta empresa, na

presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de

14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n.°

123, de 14/12/2006;

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1° do artigo 18 da Lei Complementar n.°

123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3°

da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(local e data)

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como MIcroempresa, Empresa de Pequeno Porte ou

MIcroempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da

mesma e Implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.o 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como MIcroempresa, Empresa de Pequeno Porte ou

MIcroempreendedor Individual, falsa ou Inverídica sujeitará a llcitante às penalidades previstas neste

Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Presencial n° /2021

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em

epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal n.o 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.o 8666/93;

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impediídos de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos declarados Inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em

qualquer e suas esferas;

e) até a presente data Inexistem fatos Impeditivos para sua habilitação no presente processo e
estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de 2021.

(Nome e assinatura do Representante Legai da Empresa Proponente),

(apontado no contrato soda! ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada

com o número do CNPJ.
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes n° 01 e 02).

070

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n° Inscrição Estadual sob n° ... e Inscrição Municipal

sob n° , representada neste ato por seu (qualificação do outorgante), Sr. ..., portador da

Cédula de Identidade RG n.° ... e CPF n.o..., nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. ...,

portador da Cédula de Identidade RG n° ... CPF no..., a quem confere amplos poderes para

representar a (Razão Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de Piên, no que se referir ao

PREGÃO N.o ..../2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO,

inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da

Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de

formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, desistir expressamente da

intenção 'de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata

da sessão e atas de registro de preços, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo

PREGOEIRO, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia ....

(Local e data)

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO.

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes n° 01 e 02).

REF. PREGÃO No ... /2021

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei no 10.520/2002, a empresa

(indicação da razão sociai) cumpre pienamente os requisitos de habiiitação para
o PREGÃO N° .../2021, cujo objeto é....

(Locai e data)

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

{razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mall)

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Piên

Sr. Pregoeiro,

Ref.: Editai de Pregão n° /2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S® nossa proposta de preços, a preços fixos

e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é

O prazo de validade da proposta de preços é de finserir o prazo de validade) í finserir o prazo

de validade nor extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das

propostas.

fndilãF èTmail para envio da iTota, de Empenho ê demais':'ibfórmácões pertinentes aogpròcesso, áiêri

id¥c^ter declaTa^^cTqüè se responsabiliza-pela comunicação, feita pelo e-maíl indicadol

DêÇiãráhnibs estarlde^acordo com todas ás cláusulas do editalJ

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa

de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da lei complementar n® 123/2005.

Locai, de de 2021.

{nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

jj^WRlMsfRd^l^ PRÉ^^

JpFÉRÉNTE AÇTPREGÃOTMÉãil^í^ 15/2028

do mês de de 2021, autorizado pelo PREGÃO PRESENCIAL N°.
115/2021, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas
Leis Federais n°. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Piên, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG n°. 10.094.176-7
SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n". 080.278.589-17, neste ato assistido pelo Procurador do
Município Calebe França Costa OAB/PR e em conjunto com o Secretário Municipal de
Administração e Finanças, inscrito no CPF/MF sob o n°. 633.107.329-91 e o DETENTOR DA ATA

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° Inscrição
Estadual n° Inscrição Municipal n° com endereço à neste
ato representado por inscrito no CPF sob n°

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 115/2021,
homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em XX de XXXX de 2021, bem como a classificação
obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o Registro de
Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e filmagem por
veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão a° 104/2021, em
atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e
quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais
ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores

extraídos a partir do sistema Equiplano.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de

(  ), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos,
sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos

serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações

ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
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condições expressas no Editai do PREGÃO PRESENCIAL N°. 115/2021 e seus anexos, bem como o

Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em compiemento a este

contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o

CONTRAtADO assume todas as exigências do Edital mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização

de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho onde correrá a despesa, mediante comprovante de

recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO

PRESENCIAL N°. 115/2021.

3. A entrega deverá ser realizada no local estabelecido pela secretaria solicitante em até 5 (cinco)

dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.1. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa de

entrega. '

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior

verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a

qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que

será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante,

observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. É designado como fiscal:

.SECRETARIA.;., • ,  FISCAL

SECRETARIA DE GOVERNO Alessandro Machado - Matricula 4765262

5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos

das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo

das sanções previstas neste Registro de Preços.

5.2. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada a

retirá-lo e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida pela

Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o

máximo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

5.3. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua

complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela

Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o

máximo cfe 05 (cinco) dias, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.
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6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em
até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibiiidade
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria solicitante e anexada ás provas de regularidade relativa a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU,
abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser
atualizado monetariamente INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que
deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV,, "c". Lei Federal
8666/1993).

7. AAta de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de
preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comorovadamente. impeçam o
fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

c) Peio INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para
atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

7.1.1. O pedido poderá ser feito peio fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste
poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o

Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei

Federai n°. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir

discriminados:
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390396301/10.001.08.244.0012.2025.3390396302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390396301/03.001.04.122.0003.2004.3390396302

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390396301/08.001.12.361.0009.2017.3390396302

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390396301/09.001.13.392.0010.2022.3390396302

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390396301/11.001.10.301.0014.2030.3390396302

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotações: 07.002.20.606.008.2013-3390396301/07.002.20.606.008.2013-3390396302

SECRETARIA DE GOVERNO

Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390396301; 02.001.04.122.0002.2003-3390396302

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.01.421.0004.2007-3390396301; 04.001.01.421.0004.2007-3390396302

SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390396301; 05.001.15.452.0005.2009.3390396302;

05.001.15.452.0005.2009.3390304400

10. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta iicitação,

sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações devidamente

justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o

contraditório, serão apiicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

11. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o

valor da Autorização de Fornecimento, atê o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata

de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita

às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°. 8.666/93 e aiterações posteriores, assim

como as contratuais, tudo sem prejuízo da muita relativa á rescisão, prevista na letra "e" e perdas e

danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de

Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa á rescisão,

prevista na letra "e" e perdas e danos.
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c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou
complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de
2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do
valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa
relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no
instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos
anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas
e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% ^
(dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02,
pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa d,e 10 % (dez por
cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o

Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei n°. 8.666/93.

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata

estará sujeita ás penalidades tratadas nos Incisos 111 e IV do Item 10, cumuladas com muitas, tanto

moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição,

devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em

Edital e nesta Ata de Registro de Preços.
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10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações.

10.3. As muitas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total

limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de

perdas e danos cabíveis.

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias

alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por

qualquer outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no

impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas

hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela

Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

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.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório

e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito

ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula,

será feita mediante publicação em imprensa oficiai do Município.
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12.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito
ou de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante
publicação em imprensa oficial do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas peio
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N°. 115/2021.

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o
edital de PREGÃO PRESENCIAL N°. 115/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes
disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no

Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as
vias administrativas.

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Piên, e pelo representante do Detentor, e
duas testemunhas.

Piên, XX de XXXX de 2021.

Malcon Grosskopf
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

(Razão Social)
(Representante)

Detentor da Ata de

Registro de Preços

Procurador do Município
OAB n°

Secretário Municipal

Decreto n°

Testemunhas:

Nome:

Nome:

Assinatura:,

Assinatura:

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@DÍen.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136

42



080

DATA: 18/11/2021

Protocolo n°: 3086/2021 - Requerente: Secretaria de Administração e Finanças

Rogistro^de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de

som) e filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram

fracassados no Pregão n° 104/2021. em atendimento às necessidades das Secretarias

Municipais.

Ao Jurídico,

Encaminho processo para que seja verificada a possibilidade de abertura de pregão com.
este objeto e para que seja emitido parecer.

"AC
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PIEN Jurídica
Protocolo Equiplano: 3086/2021
Assunto: ''''Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de
som) e filmagem por veiculo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no
Pregão n" 104/2021 (...)"
Requerente: Secretariais municipais.

Parecer Jurídico

I - Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria Municipal Governo para
análise do Processo Licitatório na modalidade de Pregão na forma Presencial, tipo menor
preço por item que tem por objeto o Registro de Preços para realização de serviços de
sonorização volante (carro de som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que
resultaram fracassados no Pregão n° 104/2021 (...).

Tendo por justificativa do Secretário Josnei Grosskopf, o seguinte:

"A contratação dos serviços pretende aproximar o cidadão das atividades da
Prefeitura, com a difusão de conteúdo em canais diversos de comunicação,
estreitando as propostas do planejamento municipal, e ampliando as campanhas
educacionais e de utilidade pública no município. Nesse sentido, objetiva-se a
transparência dos serviços públicos prestados à comunidade, com a contratação os
serviços técnicos profissionais, que atenderão as demandas das unidades
orçamentárias com profissionais da área e equipamentos adequados, visto que o
município tem apenas um servidor dedicado a responder pelas várias áreas da
comunicação pública e, no período, por conta da demanda pandêmica, atende as
demandas emergenciais e prioritárias como o retorno as aulas no sistema híbrido e
as divulgações de ações de saúde, no combate ao COVID-19, deixando de lado
ações de comunicação que são essenciais como como alertas de prevenções na área
da saúde, prazos de refis e IPTUjunto ao setor de tributação, serviços assistenciais
disponíveis, dentre outros. E relevante ressaltar que a contratação dos serviços de
sonorização se faz necessária para utilização em eventos realizados pelas
Secretarias Municipais de acordo com as demandas de cada Secretaria, item não
disponível na prefeitura."

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal justificando
a necessidade da contratação, do termo de referência, da autorização do secretário municipal
para a abertura da licitação, mapa comparativo de preços, declaração de existência de dotação
orçamentária, Portaria n° 496 de 06 de maio de 2021 a qual nomeia Pregoeiro e equipe de
apoio, minuta do edital e anexos, das cotações de fornecedores habilitados com consulta de
certidões de regularidade fiscal e trabalhistas, as quais foram fornecidas pela assessoria de
licitações e contratos.

II - Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações da Administração Pública somente podem ocorrer de
acordo com os princípios e regras basilares dispostos no art. 37, caput e inciso XXI, da
Constituição Federal e na legislação infiraconstitucional. Na mesma toada, deve respeitar a Lei
n° 8.666/93, que dispõe sobre Licitação e Contratos Administrativos, prevendo em seu art. 22
as principais modalidades de licitação originalmente existentes, dando a cada uma delas
particularidades bem definidas.
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PIEN Jurídica
Sendo de suma importância esclarecer que a Administração Pública dispõe ainda da

modalidade Pregão, regida em legislação própria pela Lei n° 10.520/02, sendo cabível quando
o objeto do contrato for aquisição de bens ou serviços classificados como "comims" e que
diante destas peculiaridades, o procedimento também deve ser conduzido em perfeita
harmonia com o texto constitucional, bem como, com a Lei de Licitação e regida pelos
Princípios da Administração Pública.

Quanto a utilização e escolha da modalidade pregão presencial no presente processo,
justificou a Secretaria que:

"Tendo em vista que existem empresas situadas no Município que tem capacidade
de fornecer o serviço a ser contratado, e estas muitas vezes não possuem amplo
acesso à Internet, a participação no certame ocorrendo de forma eletrônica poderá
diminuir a ampla concorrência na licitação. Ademais, possibilitando uma maior
participação do comércio local nas licitações o Município está contribuindo para a
fomentação do mesmo. O pregão presencial de nenhuma forma restringe a disputa,
pois existe ampla divulgação dos processos licitatórios, sendo elas jornais em sua
forma eletrônica. Site da Prefeitura, mural de Licitações e entre outras. A Licitação
ocorrendo de forma presencial dará maior agilidade ao processo, pois a habilitação
e os possíveis recursos são manifestados no ato do Pregão, não sendo necessários a
abertura de prazos como ocorre no processo licitatório de forma eletrônica."

Nesse sentido, observando-se os documentos acostados aos autos do processo
licitatório em epígrafe, justifica-se a utilização do Pregão Presencial do tipo Menor Preço
Por Item, para o referido procedimento licitatório, considerando a natureza do objeto a ser
contratado, a estimativa da despesa e a fonte dos recursos que arcarão com a contratação,
sendo certo que, não obstante o caráter facultativo do pregão, o mesmo se mostra
aconselhável em função das vantagens que esse sistema pode proporcionar se bem utilizado
pela Administração.

O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000, e,
subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93. E, no caso vertente, pressupõe-se correta a
manifestação sobre a natureza comum dos produtos a serem adquiridos, o que viabiliza a
adoção do pregão como modalidade licitatória.

O Registro de Preços sendo um dos procedimentos que podem ser adotados na
contratação e está previsto no "Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013" e, neste caso, se
mostra adequado por permitir a Administração realize compras futuras, ffacionadas conforme
as requisições por demanda das Secretarias, passando o vencedor do certame ter apenas a
garantia de preferência na contratação, concedendo assim melhor controle nos gastos
públicos. O tipo menor preço por item, também se mostra adequado ao objeto da contratação
e está enquadrado do inciso I, do § 1° do art. 45 da Lei 8.666/93.

Quanto a justificativa de exclusividade para micro e pequenas empresas, notamos
que a Lei 123/06, (modificada pela LC 147/14) no inciso I do art. 48 que a Administração
Pública "deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais)", havendo ainda previsão de tratamento diferenciado a
microempresas no ordenamento local através do inciso III do §1° do art. 34 da Lei Municipal
n° 01/2015 que "Institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmhito do Município".
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Portanto, vemos que a limitação do certame a micro e pequenas empresas e

empresários individuais em contratações em que os itens não atinjam o valor máximo de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) não se trata de mera faculdade mas, de obrigação imposta a
Administração de forma imperativa pela Lei sendo que, está ao pretender contratar deve
conceder tratamento diferenciado a tais empresas, tendo o legislador optado por esta
normativa claramente para fomentar o desenvolvimento de pequenos negócios, que não
teriam chance de ser contratados na ampla concorrência por questões mercadológicas e,
assim, incentivar ainda que indiretamente a economia local.

O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e deve conter
todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a sua descrição
detalhada, o orçamento estimativo de custos e o cronograma físico-fínanceiro da execução.
Em atendimento à exigência legal, foi juntado nos autos o documento intitulado Termo de
Referência, devidamente aprovado e assinado pela autoridade competente, o qual vislumbro
estar satisfatório.

A Lei n° 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos pregões, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, neste sentido, foi anexado ao
processo a declaração de disponibilidade orçamentária e financeira atestada pelo contador
José Luiz de Barros, servidor do Município matrícula 35076-1.

E, por fim, ressalta-se, estar presente a autorização expressa do Secretário de
Administração e Finanças Claudemir José de Andrade, para o início dos trabalhos licitatórios,
atestando a existência de recursos para contratação.

Ainda, analisando os autos, verifica-se que a Minuta do Edital segue todas as
cautelas recomendadas pela Lei n°. 8.666/93, que em seu art. 40 elenca os pressupostos que
deverão constar do Edital de Licitação, possuindo indicação de número de ordem em série
anual, órgão da Administração Pública interessado, modalidade de licitação e regime de
execução.

Percebe-se, ainda, que há o indicativo expresso da regência do certame, nos termos
da Lei de Licitações, com a designação do local, dia e hora para o recebimento dos envelopes
de documentação e proposta, entre outros requisitos previstos na legislação vigente.

Para além disso, segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n° 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a
minuta o contrato, o que foi atendido no presente caso - contando no mesmo: preâmbulo;
objeto, tipo, dotação orçamentária, condições de participação, forma de apresentação dos
envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, conteúdo da proposta de
preços, conteúdo dos documentos de habilitação, consulta, divulgação e entrega do edital,
esclarecimentos ao edital, providências/impugnação ao edital, credenciamento, recebimento
da declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, abertura
dos envelopes proposta de preços, exame e classificação preliminar das propostas de preços,
desclassificação das propostas de preços, definição das proponentes para oferecimento de
lances verbais, oferecimento/inexistência de lances verbais, recurso administrativo.



084
prefeiftjrade Procuradoria

PIEN Jurídica
adjudicação, homologação, divulgação do resultado final do pregão, contratação/ata de
registro de preços, entrega dos itens objetos do pregão, prazo e local da entrega dos itens,
pagamento, dispensa de garantia, sanções administrativas, disposições gerais, do reajuste e
da atualização dos preços, justificativas e relação de anexos.

III - Conclusão

Pelo exposto, e pelos fundamentos apresentados, temos que o Procedimento
Licitatório, cujo objeto é o registro de preços para realização de serviços de sonorização
volante (carro de som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram
fracassados no Pregão n° 104/2021 (...), atende aos princípios norteadores do processo de
licitação e se encontra devidamente respaldado na Lei n° 10.520/2002, no Decreto
n°3.555/2000 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, sendo adequada a modalidade e o tipo
adotado, bem como, aprovado o edital de convocação.

Quanto a restrição a participação de micro e pequenas empresas neste certame (vide
minuta do edital), entendo estar adequada, porquanto, como já dito se trata de mero
cumprimento de imposição legal insculpida no inciso I, da Lei 123/2006, e do inciso III do
§1° do art. 34 da Lei Municipal n° 01/2015.

Anoto que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas
observadas na instrução processual e no Edital, bem como, as justificativas do Secretário
requerente com seus anexos e que, não se incluem no âmbito de análise desta Procuradoria os
elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou
orçamentária.

O presente parecer possui caráter meramente opinativo, destinado a dar subsídios a
decisão da autoridade a que se destina e cinge-se, exclusivamente, de estudo dos contornos
jurídicos, da legislação e jurisprudência em tomo do assunto em comento.

IV. Recomendação à área de licitações e contratos:

- para que verifique a documentação para habilitação compatível com o ramo do
objeto licitado e dentro do prazo de validade atestado, conforme prevê o art. 27 e 32, da Lei
8.666/1993, bem como para que se atente à vinculação da redação do contrato para com as
especificações do edital de convocação, em atendimento ao disposto no art. 55, XI, da Lei de
Licitações e Contratos.

É o parecer. S.M.J.

Piên, 18 de novembro

Calebe Frari ;a Costa
Procurador yiurídico
OAB/PR 61.756
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2021
PROCESSO N° 3086/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA - EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS LOTES DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos

moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pda Lei

Complementar n® 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de

som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no

Pregão n" 104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais,

conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÕES INTERESSADAS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais po 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006
(alterada^ pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal po 1/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal po 176/2016), Decretos Municipais po 002/2006 e n°

153/2011.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:29 horas do dia 06 de dezembro de 2021.

ABERTURA, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, E INÍCIO DE DISPUTAS DE PREÇOS: às 09:30 horas
do dia 06 de dezembro de 2021

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na
Rua Amazonas, po 373, Centro - Piên/PR.

O editai completo estará à disposição dos interessados do dia 22 de novembro a 06 de dezembro

—de 2021 nu Dupaildiiieiilu de

PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins que
este Edital tbí publicado no quadro
de editais da Prefeitura de Piên.

Piên Já/ 14^ /cON

Jcitações e Compras e no portai eletrônico da Prefeitura de Piên.

Piên/PR, 19 de novembro de 2021.

Funcionário Responsável
CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua Amazonas, n® 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000. i
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licítacoes.administracao@Dien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



Prefeitura Municipal de Pién ° ̂ °
Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL N9.115/2021

OBJETO: Registro de preços para serviços de sonorização, produção, filmagem e edição
de áudio e vídeos institucionais sob demanda itens fracassados PP 104. Edital disponível
no site:www.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 22/11/2021 na Sala de
Licitação Situada na Rua Amazonas,373, Centro — Piên/PR ou via correios. Abertura das
Propostas: 06/12/2021 às 09h30 (horário de Brasília) na Sala de Licitação Situada na Rua
Amzazonas,373, Centro - Piên/PR.

Piên/PR, 19 de Dtovembro de 2021.

rcos AuréliQí^elenel
Pregoeiro Municipal

PUBLICAÇÃO
A.M.P dat^:il/lL/2-L
DIOE /è~7
DOU data: / /

Assinatura Responsável
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Art. 1° Conceder ao servidor público João Carlos Caldas, portador
da cédula de identidade civil com RG n° 1.198.766/SC, matrícula
funcional 4931, ocupante do cargo público de Auxiliar
Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem Período de
afastamento

Destino
Quantidade de
diárias

Valor
N" do
empenho

FUNDEPAR
TREINAMENTO DO
SIGET EM
CURITIBA/PR.

23/11/2021 Curitiba/PR 01 (uma) 36,00 8191/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 17 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador: 528A5B12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1309/2021. DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

IRTARIA N° 1309/2021.
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da PrefeiUira Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a servidora pública Heloneida Souza da Matta,
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 21.508.4526/RJ,
matrícula funcional 104331, ocupante do cargo público de Auxiliar
Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem Período de
afastamento

Destino
Quantidade de
diárias

Valor
N" do
empenho

FUNDEPAR TREINAMENTO
DO SIGET EM CURITIBA/PR.

23/11/2021 Curitiba/PR 01 (uma) 36,00 8192/2021

~ rt. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 17 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:ClD826BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1310/2021. DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1310/2021.
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais .conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a servidora pública Anita Scmiderkal de Almeida
Jorge, portadora da cédula de identidade civil com RG n° 3.870.641-
1/PR, matrícula funcional 4765326, ocupante do cargo público de
Auxiliar Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem Período de
afastamento

Destino
Quantidade de
diárias

Valor
N" do
empenho

FUNDEPAR TREINAMENTO
DO SIGET EM CURITIBA/PR.

23/11/2021 Curitiba/PR 01 (uma) 36,00 8193/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 17 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:68F3103D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PIENPREV

PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2021

OBJETO: contratação de empresa especializada em Consultoria
Previdenciária com ênfase em caráter Jurídico. Edital disponível
no site:www.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir de
22/11/2021 na Sala de Licitação Situada na Rua Amazonas,373,
Centro - Piên/PR ou via correios. Abertura das Propostas: 07/12/2021
às 09h30 (horário de Brasília) na Sala de Licitação Situada na Rua
Amazonas,373, Centro - Piên/PR.

Piên/PR, 19 de Novembro de 2021.

JAQUELINE NIEZER
PIÊNPREV

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador:68DEA231

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 114/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 114/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de kits escolares. Edital
disponível no site: www.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir
de 22/11/2021 no site Bolsa Brasil de Licitações BLL. Abertura das
Propostas: 02/12/2021 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado^

Piên/PR, 19 de Novembro de 2021.

MARCOS AURÉLIO MELENEK
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador:70A2606B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL 115_2021

PREGÃO PRESENCIAL N°. 115/2021

OBJETO: Registro de preços para serviços de sonorização, produção,
filmagem e edição de áudio e vídeos institucionais sob demanda itens
fracassados PP 104. Edital disponível no site:www.pien.pr.gov.br.
Entrega das propostas: a partir de 22/11/2021 na Sala de Licitação
Situada na Rua Amazonas,373, Centro - Piên/PR ou via correios.
Abertura das Propostas: 06/12/2021 às 09h30 (horário de Brasília) na
Sala de Licitação Situada na Rua Amzazonas,373, Centro - Piên/PR.
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Piên/PR, 19 de Novembro de 2021.

MARCOS AURÉLIO MELENEK

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador :AEDF914D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1298/2021. DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1298/2021.

DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder ao (à) servidor (a) público (a) Suelen Surek,
portador (a) da cédula de identidade civil com RG n° 14204966-0/PR,
matrícula funcional 4765332, ocupante do cargo público de
Assistente Administrativo temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da
viagem

Período de

afastamento
Destino

Quantidade de
diárias

Valor
N" do

empenho
Curso de

Intermediação de
mão de obra.

16/11/2021 Curitiba/PR 01 (um) 36,00 8073/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 11 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Republicado por incorreção.
Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:5C9B579E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N" 117/2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 117/2021

Modalidade: Inexigibilidade 058/2021
Contratado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04

Objeto: Prestação de serviços de Análise e Assessoria em Projetos e
Empreendimentos, no âmbito do "CAIXA Políticas Públicas".
Valor: R$ 22.250,00 (vinte e dois mil, duzentos e cinqüenta reais)
Fiscal Administrativo: Conforme processo.
Prazo de Vigência: 12 meses podendo ser prorrogado.
Data de assinatura: 18 de novembro de 2021.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador: AD2BD999

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1° ADITIVO AO CONTRATO N° 092/2021

1° ADITIVO AO CONTRATO N" 092/2021

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2021

088

r ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E ACR
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que
entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n"
76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro,
Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. MAICON
GROSSKOPF, brasileiro, Cl RG n° 10094176-7, inscrito no CPF/MF
sob o n° 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên - PR,
assistido pelo Procuradoria Jurídica do Município Sr. Calebe França
Costa, OAB/PR n" 6L756/PR doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro ACR ADMINISTRADORA DE
SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob n.° 35.010.113/0001-52, estabelecida na Rua Pau Brasil, n°.
312, Capela Velha, em Araucária/PR, CEP 83705-420, Fone (41)
3406-3118, e-mail licitacoes@acradmservicos.com.br; neste ato
representado pelo, Sr. Ananias Corrêa dos Santos Neto, inscrito no
CPF sob n°. 835.489.399-53, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO resolvem FIRMAR ' TERMO ADITIVO ao
Contrato n° 092/2021, nos termos da Lei n° 8.666/93 e das cláusula- -
condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecei
mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Acréscimo de R$ 44.922,16 (Quarenta e quatro
mil, novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos),
correspondente a mais duas pessoas que exercerão a função de
auxiliar de limpeza durante 9 meses e 15 dias a contar da assinatura do
aditivo.

Cláusula Segunda." Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato
original.

Piên/PR, 12 de novembro de 2021

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:873661FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N° 260, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

DECRETO N° 260, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

DETERMINA A DATA PARA VENCIMENTO D'
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇ4
REGULAR DE FUNCIONAMENTO DE

ESTABELECIMENTOS (TFVRF) E TAXA DE
LICENÇA SANITÁRIA (TLS) REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2022.

O Prefeito do Município de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelos arts. 312, 315, 350 e 352, da Lei n°
691, de 24 de novembro de 1998 - Código Tributário do Município de
Piên,

DECRETA:

Art. 1° Fica determinado o dia 25 de fevereiro de 2022 para
vencimento da Taxa de Fiscalização e Verificação Regular de
Funcionamento de Estabelecimentos (TFVRF) e a Taxa de Licença
Sanitária (TLS) para o exercício de 2022.

Art. 2° Qualquer reclamação contra o lançamento das taxas descritas
no artigo 1° poderá ser feita até dia 25 de fevereiro de 2022, na Área
de Receitas.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 19 de novembro de 2021.
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reais e setenta e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1563
09.002.0015.0451.0014.1005.344.90.51 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90
(noventa) dias
PRAZO DE VIGÊNCIA; 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
Paraíso do Norte, 19 de Novembro de 2021.
Carlos Alberto Vizzotto

CAR Prefeito Municipal

162452/2021

I Pàranaguá

AVISO DE PREGÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2021
REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2021

OBJETO: Aquisição* de Medicamentos e insumos Farmacêuticos, em
atendimento a Secretaria Municipai de Saúde e Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. I.D. 908776

TIPO: Menor Preço Total do Item
DATA DA ABERTURA: 03/12/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR ESTIMADO: R$ 4.644.345,07 (quatro milhões, seiscentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sete
centavos)
ENDEREÇO: www.Daranaaua.Dr.aov.br (Portai da Transparência -
Suprimentos - Compras - Licitações) e www.licitacoes-e.com.br.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei n" 10.520/2002, Lei n" 8.666/1993, Lei
Complementar n° 123/2006 com as alterações da Lei Complementar n°
147/2014. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela
Pregceira na Rua Júiia da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 ás
11:00 e das 13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone n° (41) 3420-2829.

PARANAGUÁ, 18 DE NOVEMBRO DE 2021
ELIANE GONÇALVES COSTA

Pregceira

162309/2021

,  AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 008/2021

A Prefeitura Municipai de Paranaguá-Pr toma público que fará realizar,
às 09h00min do dia 08 (oito) de Dezembro de 2021, na Rua Júlia da
Costa, n° 322, saia de reuniões da C.P.L., 1° andar. Palácio São José,
Tomada de Preços, Tipo menor preço, na forma de execução indireta, no
regime de empreitada por preço global, para: "Seleção para Contratação
de Empresa de Engenharia e Arquitetura especializada em obras de
Unidades de Saúde, para execução da reforma e ampliação da Unidade
de Saúde - Ilha da Cotinga - Paranaguá", incluído o fornecimento de
materiais e mão de obra, disponibilizaçâo de ferramentas, equipamentos
e outros itens neceísários a execução dos serviços, conforme pasta
técnica e seus anexos, em atendimento á Secretaria Municipai de
Saúde.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 479.245,08 (quatrocentos e setenta e
nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)
A pasta técnica com o inteiro teor do editai e seus anexos, poderá ser
retirada no seguinte endereço: Rua Júiia da Costa, 322, CEP 83.203-
060 Paranaguá/Pr, telefone (41) 3420-6003, no horário das 08:00 ás
11:00 e das 13:00 às 18:00 horas, ou através do site:
www.p3ranaaua.pr.a0v.hr - portai da transparência - Suprimentos -
Compras - Licitações Gerais, ou informações através do telefone 41-
3420-6003. informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esoiarecimentos, deverão ser dirigidos á Comissão Permanente de
Licitação no endereço acima mencionado, ou através do e-maii:
CDl@Daranaaua.Dr.aov.br.

PARANAGUÁ, 19 DE NOVEMBRO DE 2021
SHEILA DA ROSA MARIA

Comissão Permanente de Licilação - CPL

162587/2021

,  AVISO DE PREGÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 079/2021
REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2021

OBJETO: Aquisição de Materiais Esportivos, em atendimento as
Secretarias Municipais. I.D. 909054
TIPO: Menor Preço Total do Lote
DATA DA ABERTURA: 03/12/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR ESTIMADO: R$ 539.932,62 (quinhentos e trinta e nove reais e
novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos)
ENDEREÇO: www.paranaaua.pr.aov.br (Portai da Transparência -
Suprimentos - Compras - Licitações) e www.iicilaeoes-e.cnm br.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei n" 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993,
Decreto Federai n° 10.024/2019, Lei Complementar n" 123/2006 com as
alterações da Lei Complementar n° 147/2014. Outras esclarecimentos
poderão ser fornecidos pelo Pregoeiro na Rua Júlia da Costa, 322,
Centro, no horário das 08:00 às 1T.00 e das 13:00 às 18:00 horas ou
pelo telefone n" (41) 3420-2720.

PARANAGUÁ, 19 DE NOVEMBRO DE 2021
JEAN ANDRÉ NASCIMENTO

Pregoeiro

I  , Paranapoemã

EXTRATO DO EDITAL Dg PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2021

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS

CONFECCIONADOS SOB MEDIDA PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAIS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, em atendimento às

Secretarias do Município de Paranapoema, nas condições fixadas em
Edital e seus Anexos,

DATA ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS, DO DIA 03/12/2021.
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-1133.
PARANAPOEMA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

SIDNEI FRAZATTO - PREFEITO -

162584/2021

T'

I' Pato Branco

MXíNICIPrO DE PATO BRANCO

AVJSO DE LICITAÇÃO
EDITALDE PREGÃO ELETRÔNICO N" 110/2021 - PROCESSO N" 237/2021
O Município de Pato Branco, UASG 450996, por meio da pregceira Thais Love,
designada pela Administração Municipal através da Portaria u." 1.218/2021, toma
público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
destinado a ampla participação de empresas de qualquer porte, objetivando a
Implantação de Registro de Preços para futura e e\'cntiial aquisição de aquisição de
computadores, notebooks e projetores de multimídia, atendendo as necessidades
de todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração Municipal, em
confonnidade com as disposições contidas na Lei n" 10.520/2002, Decreto Municipal
n" 5.081, de 02 dejaneiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços,
Decreto Municipal n" 8.441, de 08 de janeiro de 2019, Decreto Municipal n" 8.574
de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal n" 8.581 de 19 de novembro de
2019, Lei Complementar n" 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei n"
8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço
máximo admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 10.598.438,85
(dez milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e
oitenta c cinco centavos). O recebimento das propostas, documentos de habilitação,
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço:
https:/Avmr.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de Brasília - DF, conforme
segue; A SESSÃO PÍIBLICA SE INICTARÃ ÀS 09 (NOVE) HORAS DO DIA
03 DE DEZEMBRO DE 2021. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão
ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na
Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru,
n" 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: tvww.paiobranco.pr.gov.br
- https://tvww.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-1565/1566,
e-mail: licita@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 18 de novembro de 2021. Thais
Love—Pregceira.

162380/2021

r~

I Píên
1

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 114/2021
Tipo: Menor Preço Por Lote

OBJETO Registro de preços para Aquisição de kits escolares, Edital disponível
no site: tvtvw.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: apartir de 22/11 /2021 às OShOO
no SITE da Bolsa brasil de licitações BLL. Abertura das Propostas: 02/12/2021 às
09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 19 de Novembro de 2021.

Marcos Aurélio Melenek

Pregoeiro Municipal

162492/2021

PREGÃO PRESENCIAL N». 115/2021
Tipo: Menor Preço por item

OBJETO Registro de preços para serviços de sonorização, produção, filmagem e
edição de áudio e vídeos institucionais sob demanda ITENS FRACASSADOS pp
104. Edital disponível no site: tvtvw.pien.pr.gov.br. Entrega das propostas: a partir
de 22/11/2021 às OShOO no Setor de Licitações, silo a Rua Amazonas,373, Centro-
Pien/PR. Abertura das Propostas; 06/12/2021 às 09h30 (horário de Brasília) nesta
municipalidade conforme endereço já citado.

Píên'PR, 19 de Novembro de 2021.

162829/2021

Marco-S Aurélio Melenek

Pregoeiro Municipal

162494/2021
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Voltar

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora

Ano*

N" iicitação/dispensa/inexigibiiidade*

Modalidade*

Número edital/processo*

-Informações Gerals"

MUNiaPIO DE PIEN

2021

115

Pregão

115/2021

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de oroanismos internacionaís/multitaterais de crédito-

Descrição Resumida do Objeto* Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de
som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram

fracassados no Pregão n® 104/2021.

Forma de Avalição Menor Preço ■ V

Dotação Orçamentária*
1000108244001220253390396301

Preço máximo/Referência de preço - 90.750,00

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das. Propostas

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Editai

Data da Abertura das Propostas

22/11/2021

06/12/2021 Data Registro

Data Registro

22/11/2021

Há itens exclusivos para EPP/ME? \Sim

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 (Logout)

https://servicos.fce.pr.gov.br/TCEPR/Munlcipal/aml/DetalhesPrpcessoCompra.aspx 1/1
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ALKIMiDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL ÉM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

GARQLINE KUROVSKI, Brasileira, solteira, nascido em 26/10/1993, Empresária, portadora

da cédula de identidade RG n® 10.759.957-6 SSP-PR, expedida em 13/02/2017 e inscrito no

CPF sob o n® 078.041.599-00, residente e domiciliado na Rua Bahia, n® 300, Centro - Pien -

PR - CEP; 83860-000, Empresário Individual devidamente inscrito na Junta Comercial do

Paraná, sob n® 4180350361-3 em sessão 29 de Julho de 2Ò15 e inscnfa no CNRJ; sob n®

22,948.565/0001-38, fazendo uso do que permite o § 3® do art. 968 da Lei ri® 10.406/2002,

com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar n® 128/08, ora transforma seu

registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma

vez que admitiu o sócio ALEXANDRO KUROVSKI, Brasileiro, Natural de Piên-PR, nascida

em 26/10/1993, solteiro. Empresário, portador da cédula de identidade RG n® 8.319.564-9

SSP-PR data de expedição 12/05/2014 e inscrito no CPF sob o n,® 038.796.349-98,

residente e domiciliada na Rua Bahia, n® 300, Centro - Piên - PR - CEP; 83860-000,

passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se
regerá, doravante pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente

todos os sócios*

iiilâiisula Primeira - DO NOME EMPRESARIALE DA SEDE;

A sociedade girara sob o nome empresarial de ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO
ELETRÔNICO LTDA, com sede e domicilio estabelecida na Rua Bahia, n° 300,. Centro s

P,ên- PR - CEP 83860 000.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL SOCIAL:

CãpÉÉ social da soíáedádes gráÉiifc valor^êe iRÍ| 1 00 (Um Reais), divididos em 1,00
(Urna) quota, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, inteiramente subscrito e

integralizado em moeda corrente do país, no presente ato, é elevado para R$ 10.000,00

JJMIA OOMHROAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 10:51 SOB N" 41208776111
PROTOCOLO: 181187710 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801265482. NIRE: 41208776111.
ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL'

CURITIBA, 09/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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ALKIMIDrA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

s), sendo que o aumento de 9.999,00 (Nove Mil e Novecentos e Noventa e

Nove; ifeãis| será Malíríenfe; subsodle :e integralizadoí em moeda corrente db país, no
bP^tít|^t(y,,pelo sóciO:-ir^^sãi||BALE?|^fâ|R qj|aÍíncado.-

Úhikò Em facesão eurnenfcyi OiíOã|paí;soÉaí;i^ Aíaíor de R$ 10.000^00

(Dez Hü Reais), dii^iiidü em |0^(|c(PÍ22Íli|| quotas, np valor rTÒrninal de R$ 1,00: (Urh

Reaf eâdã íuntãi^mbãs totalmente subscritas e jntegraífeadás em moeda sorimnfeEdo país,

pfiip^ptfíáj^, assim distribuído entie os sácjòs:

■  SÕCiAS ,  PARTie. % CAPITAL - R$

CAROUNE KUROVSKI ÓO 00% 5 000 5 000,00

ALEXANDRa KUROVSKl 50,00 % 5.QQ0 5000.00

TOTAL lOPiOp^/o lo.ppp ippippí

tSláusula Terceira DiPi^EdETO Í^ÇÇíAIêI

A sociedade terá por objetp ísPbiãi a?P^blPra|ÍO!:dôs;íamos de^iGornêrdiO"Var^
dd ̂ e^tuMrib á iabbssoriods ̂  Ctíriierciárite de artigos do vestuário e acessórios, Górnéróiõ

var^iaia de iMnquedbs e artíâosí recreativos # Çomerciánte de bringuedcs e artigos
Cortiércjo varejista de suyenirps, bijutèrias è iâlçtesanatos - Comerciante de

suveriíifesybijiuteriasí^aítesanatCsi|;E edição de livros - Editor dé livros: Serviços de
edição de vídeo - Editor #VíÍep| %;Wiços de captação dê imagens aíráí^de^merasdei
cinema e video; - Filrnadòr;: Serviços de capta^i estática de trn||iir|| fotográficas de

aconíecimeníos, pessoasjípaísagens, objetos e oUtros temas - Fotógrafo;; Serviço de edlçaO'
de jornais não diários - Editor(a) de jornais não diários; Serviço de edição^de revistas - Editor

de revistas;: Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho - Comerciante dè ârtigòs
ige íçaDár meaa ■# báriHçi: %|Opièrçlp; varejista; de P®'^" babítação; de vidro, cristal,

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA-

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 10:51 SOB N° 41208776111
PROTOCOLO; 181187710 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801265482. NIRE: 41208776111.
ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 09/04/2018
mm. empresafacil. pr. gov. br

A validade deste docimento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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ALKiMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LIDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ípÜHili,; jbppfaçha,, plástico, madeira, yíme, íüimfc^ M similares; Corrvèroió
:jrai:^j^a!;nlb;especiàiizadpí ísem^pradominiteai dk" gêneros "síllmei[0 de miudezas é

quinquilharias - Comerciante de miudezas e quinquilharia.

icilusuiallluai^

Ç prazoííle duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em

29 de Julho de 2Í)15 data assinatura do seu ato constitutivo

Cláusula Ouírt^-■ ÍÍÃ3 QUOTAS:

Ás sqüoifó são íhlMiÉyís mi não poi&Êxí ser ceidias ou transferidas a ifejsãiros^ sem m-
çSh^htiníenfÇ- dp putrò sôçip, a pffliín fipã ápseQuradpi em iquáldadê de

condições e preço direito de preferèneià pará a sua aquisição se postas à; venda,
formalizando, se realizada a cessão S^aj^aftepõfM pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que dèseíãr tfahsfefír suas quotas deverá notificar poriesclito ao
sócio remanescente, descriminando-lhe o preço, forma e prázò de pagamento, para que
este, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60
(sessenta) dias, contados; da data -dp :í^|||iíf^hfo iã notificação dü em maior prazo, >a
criténo do sócio alienante. Decorrido esté pràzo, serh que seja líoefcMO o direito -'d#'
!p|e^fihç%ias qucláSipoderipiSeplivre^

lÍüSulà#éxta;r.AAíRÍÍÍÍÍiNÍÍ^ SOCIOS:

ÃíresponsáPiíidade deseadassÓcíO: é restrita ao. valor de suas .quotas, mas todósítrespondem'
solídariamente pela integralização dp capital sociál,

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 10:51 SOB N° 41208776111
PROTOCOLO: 181187710 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801265482. NIRE: 41208776111.
ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

JUNTA CX>MERaAL =
DO PARANA Libertad Bogus'  SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 09/04/2018
WWW.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à con^irovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LIDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I'

Mlü ÜÜi - DAS NCilAS DA SOCIEDAÜ

O presente contrato social rege-se pelas ínormas Ém socífeiaae limiiada e: supleiisiÈarnertíe
pelas normas da sociedade anônima.

Cláusula Oitava - DA ADMISTRAÇÃO;

A administração da sociedade caberá ao sócios CAROLINE KUROVSKI e ALEXANDRO
KUROVISKi, com poderes e atribuições de ADMINISTRADORES, aos quais compete

sempre isoladamente, o uso da firma e a representação, Ativa e Passiva, Judicial e

Extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado, no entanto, o uso dp nome erppresarial em
negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis dà sociedade,, sern

outros^ só^^^

Clausiil marn- DO EXERCÍCIO SOCIAL;

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão

contas justificadas de sua administração, procedendois elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e dp balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados, podendo os lucros, a critério dos rnesmos,
serem distribuídos ou ficarem em reserva na sóÉedadk

Clausula Décima - DA DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS:

iíibg qqisftrp meses seguiritessao^érrrilhoidicBexercícío social, os sócios deliberarão sobre as
contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

JUHmOOMEROAL
oomm-íK

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 10:51 SOB N" 41208776111.
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11801265482. NIRE: 41208776111.
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ALKIMIDIA COAAUNICAÇÂO E COMERCIO ELETRÔNICO LIDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

#ásÍGÍiÍ|ac}^;j|Ê^ÍÍ 4 àbrir ou fechar filiãl bu outra d^èndência, mediante
altera|âo eontrátuaí assínaâà por todosos socios

iiiiuauiíãiD^lmai 1FRC4íÍBÍÍRIE :

Pelos serviços que prestarem a sociedade os sócios poderão de comum acordo fixar uma
retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares

^ ̂  pertinentes.

Wüsula DécimaTemdSrã>ríSo fALíC^ OU lNTERDIçÃÍ®ÈB®ÍÍfe

Q fálêcitTíériító' ou interdição de qualquer dos aócios não dissolverá a sociedade
necessariamente podendo continuar com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, apurar-se-âo os
haveres com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
baíanfoíespeeiaímente levahtadbv;

Paràgrafy Primeiro O mesmo procedimento será áfb|âtq iem'ouirpsí cas^^
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Parágrafo Segi/ncfo: Apurados por Balanço bs haveres do sbcíb falecido aerão pagos em
12 (doze) parcelas atualizadas monetariamente pelo IGP-M/FGV, ou da melhor maneira que
for acordada entre os socios, após apresentada à sociedade autorização judiciaLque permííá;
fbrmáíízãp5Se'irttéjramentbm operaçaOi.^^ perante o Registro.do Comércio.

^p^È!Í§§raM. rriédiante Gblibiii iPÍMii iffli os-
eoáos le herdeiros^ outras ©ondlçbes di^ pagamento, desde que nâò áfefems a ísitüaiâQí
econômico-financeira da sociedade

JUNTA COMERCIAL
doparana;

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 10:51 SOB N° 41208776111. /;
PROTOCOLO: 181187710 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFIC&ÇAO: ff
11801265482. NIBE: 41208776111. , /
ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 09/04/2018
vmt. empresaf acil. pr. gov. br
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J^ILKrWlIDlA G0WIUNIGAÍÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÃRÍO

INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CkatíitfihfetilitiüfÊís'^^ pgílas^p Igií não é^õ^inlpedMõssilã êxêfOèfÉÉ
administração dá sociedade, por lei eipeiiiá|,.:d^^ ém virtude de condenação criminal, ou por

:se;iencontrar sob Qs,:efeitos.ídelaj ã pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

pa|gps públicos! pU por criítiji? j^jimeritar, de prevancação, peita ou suborno, concussao
ppGülaito, OU conítri a economia ppplllal, contra písislèma financeiro npiiõnal, ipptraVpòrmas
íàedefesadátconcofrentâai contra assrelaçoes díeíconsumo, fé pública/ou a:propríeáad&

Éllueufl^ fâioftna iluinlísr 0 ÍCiELÍBERAÇ^Ê^IâÇjlIÃlM:

Cüáisquer outras deliberações alem das ja previstas no presente contrato bem como a

alteraj^o do mesmo! transfennação da natureza^juridica,; fusâo^ cisãO; e- incorporação ídá
épcl^lpe? pòderãO sèr íípjidl? por ilplláá^í repfesi®^® ^Ü!ÍÍ
raál|zad®#aakQ^Mandp aTM;oxigir quérumsmaiseta

ülàusula D(|èírn|i ENCCOAíWíAMENTÇ CE M

©I sócios declaram spb ás; RlnaS; iáj bejí qupí a empresa áé ehqúadfa na condição de
IICROEMPRESA, noslgrmos dá iU&inpe^ 123/2QÍÍE

01aljypi^ Jpicinii ̂SêJííTià,-

Fica, desde já, èleito o Foro desja Comarca para o exercício e o cumprimento dos direjíll |
obrigações deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2018 10:51 SOB N° 41208776111
PROTOCOLO; 181187710 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801265482. NIBE: 41208776111.
ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 09/04/2018
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

iUKIA COMERCIAL
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#LKIWIDIA<íOMUNí]CAÇÃO E COMERCIO ELETRÔNICO LTDA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇfeOE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRÈSARIA LIMITADA

M pf poritratacÍQ;,, lavramí jjatanjfmíis^nawpí
-pEeaerita IsÉumeiifeíeimÊli; |um^Ai[iài pbri^ainâQ^ae fiiálmerite pr si e pjDr aauaíherdaíro&ias
egn^pÉÍpjBmâDdQsapsMaus^s^
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Prefeitura Municipal de Pien
Estado do Paraná

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Pregoeiro Oficial da PREFEiTURA MUNICIPAL DE PIÊN,

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa Alkimídia Còmunicação e Comércio

Eletrônico LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n^ 22.948.565/0001-38, por intermédio de seu

Representante Legal, Sr.(a) Caroline Kurovski, portador(a) da Carteira de Identidade n.e
10.759.957-6, inscrito no CPF/MF sob o n^ 078.041.599-00, DECLARA, para fins do disposto no

Edital de Pregão Presencial n^ 115/2021, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente

data, é considerada;

1. ( X ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 39 da Lei Complementar n.9 123, de
14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso il do artigo 39 da Lei Complementar n.9
123, de 14/12/2006;

3. { ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 19 do artigo 18 da Lei Complementar n.9
123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 49 do
artigo 39 da Lei Complementar n.9 123, de 14 de dezembro de 2006.

Piên, 02 de dezembro de 2021.

Caroline Kurovski, RG n° 10.759.957-6

Caroline Kurovski, responsável legal

Rua Amazonas, n9 373 — Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 Fone (41) 3632-1136
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Prefeitura Municipal de Pien
Estado do Paraná

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF. PREGÃO Ne 115/2021

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4®, Vil, da Lei n® 10.520/2002, a empresa
ALKIMÍDIA COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO ELETRÔNICO LIDA cumpre plenamente os requisitos
de habilitação para o PREGÃO Ne 115/2021, cujo objeto é:

ITEM 01 - Serviço de filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado.

Tomada de imagens aéreas através de equipamento de Veículo aéreo não tripulado, também

conhecido como aeronave remotamente pilotada (Drone), para vídeos institucionais editados,

operado por profissional habilitado e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional

de Aviação Civil (ANAC).

Plên, 02 de dezembro de 2021.

Caroline Kurovski, RG n° 10.759.957-6

Caroline Kurovski, responsável legal

Rua Amazonas, ns 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.

CNPJ: 76.002.666/0001-40 Fone (41) 3632-1136
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

ALKIMÍDIA COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO ELETRÔNICO LIDA,
CNPJ 22.948.565/0001-38, com sede na rua Bahia, 300, Centro, Plên-PR.

41 99618 0221, caroline.alki@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên
Sr. Pregoeiro,

Ref.: Edital de Pregão n^ 115/2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos
e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é;

ITEM 01 - Serviço de filmagem realizada por veículo aéreo não tripulado.

Tomada de imagens aéreas através de equipamento de Veículo aéreo não tripulado, também

conhecido como aeronave remotamente pilotada (Drone), para vídeos institucionais editados,

operado por profissional habilitado e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional

de Aviação Civil (ANAC).

PREÇO UNITÁRIO POR MINUTO - R$ 217,50

PREÇO TOTAL REFERENTE A 300 (TREZENTOS) MINUTOS - R$ 65.250,00

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS QTDE.

PREVISTA

UNIDADE

DE MEDIDA

PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

TOTAL

1 Serviço de filmagem realizada
por veículo aéreo não tripulado.

300 MINUTOS R$ 217,50 R$ 65.250,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.
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E-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo;

caroline.aiki@gmail.com

Declaramos que nos responsabilizamos pela comunicação feita pelo e-mail indicado.

Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas do edital.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e

empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3^ da lei complementar n^
123/2006.

Piên, 02 de dezembro de 2021.

Caroline Kurovski, RG n° 10.759.957-6

Caroline Kurovski, responsável legal

Rua Amazonas, n- 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000

CNPJ: 76.002.666/0001-40 Fone (41) 3632-1136
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE '

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME
CNPJ/MF: n° 23.960.803/0001-93

NIRE: 412:0831809-1
Folha; 1 de 6

Os abaixo identificados e qualificados:

1) FELIPE ROSA MACHADO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em
26/02/1990, natural de São Bento do Sul-SC, do comercio, inscrito no
CPF/MF sob n°. 053.804.769-02, portador da carteira de identidade RG n°.
4.535.203/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Tocantins, 50, Centro,
Pien-PR, CEP: 83860-000.

2) THAIS SCHMINSKI DOS SANTOS, brasileira, maior, solteira, nascida
em 11/02/1988, natural de Mafra-SC, do comercio, inscrita no CPF/MF sob
n°. 059.232.379-03, portadora da carteira de identidade RG n°.
5.230.963/SESP-SC, residente e domiciliada na Rua Tocantins, 50, Centro,
Pien-PR, CEP: 83860-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME, com sede na Rua
Tocantins, 50, Centro, Pien-PR, CEP 83860-000, e inscrita no CNPJ/MF
sob n°. 23.960.803/0001-93, registrada na Junta Comercial do Paraná sob
n° 412.0831809-1 em 13/01/2016 e última alteração contratual registrada
sob n°. 20165145102 em 20/09/2016; resolvem alterar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade LETICIA
MACHADO, brasileira, natural de São Bento do Sul-SC, solteira, menor impúbere, nascida
em 13/03/2012, estudante, inscrita no CPF/MF sob n°. 109.561.809-14, portadora da
carteira de identidade civil n°. 7.111.350/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua
Tocantins, 50, Centro, Pien-PR, CEP: 83860-000, representada por seu pai Felipe Rosa
Machado, brasileiro, solteiro, nascido em 26/02/1990, natural de São Bento do Sul - SC,
do comercio, inscrito no CPF/MF sob n° 053.804.769-02, portador da Carteira de
identidade Civil RG n". 4.535.203/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Tocantins, 50,
Centro, Pien-PR, CEP: 83860-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e
financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do
presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era
administrada por FELIPE ROSA MACHADO e THAIS SCHMINSKI DOS SANTOS passa a
ser administrada por FELIPE ROSA MACHADO, 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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2017 15:09 SOB N° 20172476240.
PROTOCOLO: 172476240 DE 30/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702189518. NIRE: 41208318091.

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA -
MEJUNTA COMERCÍAL

DO PARANA'
Libertad Bogus
SECRETÃRIA-GERAL

CURITIBA, 12/06/2017
www. esg>resa£acil. pr. gov. br
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDÁDE LTDA - ME

CNPJ/MF: n° 23.960.803/0001-93
NIRE: 412.0831809-1

Folha: 2 de 6

OS atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da
sociedade, autorizado o uso do nome emprêsariai isoiadamente.

1 06

§1.» - É vedado o uso do nome empresáriai em atividades estranhas ao interesse sociai ou
assumir obrigações seja em favor de quaiquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou aiienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS: o sócio FELIPE ROSA
MACHADO, acima qualificado, transfere por venda onerosa, com o consentimento dós
outros sócios, as 200 (duzentas) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$
200,00 (duzentos reais) a sócia LETICIA MACHADO, acima qualificada, dando plena
quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: Retira-se da
sociedade a sócia THAIS SCHMiNSKI DOS SANTOS, acima qualificada, transferindo por
venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 10.000 (dez mil) quotas
integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao sócio
FELIPE ROSA MACHADO, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLÁUSULA SEXTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO, CAPITAL: Em virtude das modificações
havidas, o capitai social, inteiramente integraiizado em moeda nacional, fica assim dividido
entre os sócios:
Nomé (%) •  Cotas Valor R$
FELIPE ROSA MACHADO 99.00 19.800 19.800,00
LETICIA MACHADO 1.00 200 200,00
TOTAL 100.00 20.000 20.000.00

CLÁUSULA SÉTIMA- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a FELIPE ROSA MACHADO, com
os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la
ativa e passivamente, judiciai e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais
atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoiadamente.

§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 aiienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.®- Faculta-se ao administrador, atuando isoiadamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2017 15:09 SOB N° 20172476240
PROTOCOLO: 172476240 DE 30/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702189518: MIRE: 41208318091.
mídias criativas serviços de comunicação E PUBLICIDADE LTDA
MEJUNTA COMERCIAL

DO PARANA'
Libextad Bogus

SECRETÃRIA-GERAL
CURITIBA, 12/06/2017
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 1 Q 7
MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME

CNPJ/MF: n» 23.960.803/0001-93

NIRE: 412.0831809-1
Fólha:3de6

CLAUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DÉ DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara,
sob as penas da lei, que não está Impedido de exercer a administração dá sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conçussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
^  MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME

CNPJ/MF: 23.960.803/0001-93
NIRE: 412.0831809-1

Os abaixo identificados e qualificados:

1) FELIPE ROSA MACHADO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em
26/02/1990, natural de São Bento do Sul-SC, do comercio, inscrito no
CPF/MF sob n°. 053.804.769-02, portador da carteira de identidade R(3 n°;
4.535.203/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Tocantins, 50, Centro,
Piên-PR, CEP: 83860-000.

2) LETICIA MACHADO, brasileira, menor impúbere, solteira, nascida em
13/03/2012 , natural de São Bento do Sul-SC estudante, inscrita no
CPF/MF sob n". 109.561.809-14, portador da carteira de identidade RG n°.
7.111i350/SSP-SC, residente e domiciliada na Rua Tocantiris, 50, Centro,
Pien-PR, CEP: 83860-000., representada por seu pai Felipe Rosa
Machado, brasileiro, solteiro, nascido em 26/02/1990, natural de São
Bento do Sul - SC, do comercio, inscrito no CPF/MF sob n°
053.804.769-02, portador da Carteira de identidade Civil RG n°.
4.535.203/SSP-SC, residente e domiciliado na Rua Tocantins, 50, Centro,
Pien-PR, CEP: 83860-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nòme de MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME, com sede na Rua
Tocantins, 50, Centro, Pien-PR, CEP 83860-000, e inscrita no CNPJ/MF
sob n°. 23.960.803/0001-93, registrada na Junta Comercial do Paraná sob
n° 412.0831809-1 em 13/01/2016 e última alteração contratual registrada
sob n°. 20165145102 em 20/09/2016; resolvem atualizar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

JUNTA COMERCIAL
DOPARANA'

CERTIFICO O REGISTRO EH 12/06/2017 15:09 SOB N« 20172476240.
PROTOCOLO: 172476240 DE 30/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702189518. NIRE: 41208318091.
HIDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
ME

Libertad Bogus
SECRETÃRIA-GERAL

CUIUTIBA, 12/06/2017
tfMw.engiresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se ingtresso, fica sujeito i conprovaçao de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME

CNPJ/MF; n" 23.960.803/0001-93

NIRE: 412.0831809-1
Folha: 4 de 6

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira
sob o nome empresarial de MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
PUBLICIDADE LTDA - ME e tem sede e domicílio na Rua Tocantins, 50, Centro, Pien-PR,
CEP 83860-000.

1 08

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS 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 22/12/2015 e seu prazo de duração
é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no
ramo de: Agencia de Publicidade; Impressão de material para uso publicitário; Edição
integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; Impressão
de convites, cardápios; Impressão de material de segurança;.

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 País, pelos sócios e
distribuídas da seguinte forma:

Nome (%) Cotas Valor R$
FELIPE ROSA MACHADO 99.00 19.800 19.800,00
LETÍCIA MACHADO 1.00 200 200,00

TOTAL 100.00 20.000 20.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariámente 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
à 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 livremente transferidas.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA"
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 1 fi Q
MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME

CNPJ/MF: 23.960.1303/0001-93
NIRE: 412.0831809-1

Folha: 5 de 6

CLÃUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a FELIPE ROSA MACHADO, 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 imóveis 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.

CLÃUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara,
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos delai
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÃUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária,
elaboradas em conformidade com as Normas Brasiieiras de Contabilidade, participando
todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capitj
que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias,
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros,
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capitai social, conforme estabelece o
art. 1.059 da Lei n.® 10.406/2002.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA'
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
mídias criativas serviços de comunicação E publicidade LTDA - ME

CNPJ/MF: n° 23.960.803/0001-93

NIRE: 412.0831809-1
Folha; 6 de 6

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício soc^ai,;^os sócios deiiberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

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 sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Rio Negro-PR
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por rnais 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-io em todos os
seus termos.

11 o

RR, 23 de maio de 2017.

FELIPE ROSA MACHADO LETICIA MACHADO

representada por seu pai
FELIPE ROSA MACHADO

THAIS SCHMINSKI DOS SANTOS

JUNTA COMERCIAL
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Mídias Criativas Serviços de Comunicação e Publicidade Ltda.
Rua Tocantins, 50 - Centro - Piên - Paraná

CNPJ23.96d.60a'0001-93 - Insc. Mim 13.901

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇÃO

mídias criativas serviços de comunicação E publicidade ltda - ME, inscrita no

CNPJ/MF sob o n9 23.960.803/0001-93, por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a) FELIPE

ROSÁ machado, portador(a) da Carteira de Identidade n.9 4.535.203, inscrito no CPF/MF sob o

n9 053.804.769-02, DECLARA, para fins do disposto no Editai de MENOR PREÇO - POR ITEM nS

115/2021, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS: Assinaiar com um "X" a condição da empresa.

1. (X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 32 da Lei Comp

14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3® da

123, de 14/12/2006;

3. () MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1® do artigo 18-A da

123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do

32 da Lei Compiementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006.

MídíasCriativas Serviços

PIÊN/PR, 06 de Dezembro de 2021
de Com, e Publ. Ltda.
23.960.803/0001-93

ementar n.2 123, de

Lei Complementar n.2

Lei Complementar n.2

parágrafo 42 do artigo

Mídias criativas serviços de comunicação e publicidade ltda - me
CNPJ 23.960.803/0001-93

NOME: FELIPE ROSÁ MACHADO

REPRESENTANTE: PROPRIETÁRIO

CPF 053.804.769-02 RG 4.535.203 SSP/SC
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Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou

Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade

da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.s 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou

Microempreendedor individual, falsa ou inverídica sujeitará a iicitante às penalidades previstas

neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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Mídias Criativas Serviços de Comunicação e Publicidade Ltda.
Rua Tocantins. 50 - Centro - Plên - Paraná

CNPJ23.S6b.B03/0001-93 - Insc. Mun. 13.901

ANEXO V

DECLARAÇAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO N9 115/2021

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 42, Vil, da Lei ns 10.520/2002, a empresa

mídias criativas serviços de comunicação E publicidade ltda - ME cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO NS 115/2021, cujo objeto é Registro
de Preços para realização de serviços de sonorização volante(carro e som) e filmagem por

veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n^ 104/2021, em

atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e

quantidades estimadas constantes do ANEXO I

PIÊN/PR, 06 de Dezembro de 2021

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME

CNPJ 23.960.803/0001-93

NOME: FELIPE ROSÁ MACHADO

REPRESENTANTE: PROPRIETÁRIO

CPF 053.804.769-02 RG 4.535.203 SSP/SC
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Mídias Criativas Serviços de Comunicação e Publicidade üda.
Rua Tocantins, 50 - Centro - Piên - Paraná

CNPJ 23.960.80aíl001-93 - Insc. li/lun. 13.90 '

PREGÃO PRESENCIAL NS 115/2021
PROCESSO N9 3086/2021

REGISTRO DE PREÇO MENOR PREÇO-POR ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/PR

r
A/c SRA. PREGOEIRA

PROTOCOLO: 09:00 HORAS

ABERTURA: 09:30HORAS

DATA 06 DE DEZEMBRO DE 2021

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN,
situada na RUA AMAZONAS, 373- CENTRO - PIÊN/PR

NOSSA EMPRESA, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. FELIPE ROSÁ MACHADO PARA O
PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, APRESENTA A SEGUINTE PROPOSTA PARA OS ITENS:
ÇÃRTA proposta PARA REGI^RO DE PREÇp ■S

DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 39 DA
LEI COMPLEMENTAR N9 123/2006.

BANCO SICOOB AGENCIA DE COOP

AGENCIA 3035 CONTA CORRENTE 109.560-9

mídias criativas serviços de comunicação e publicidade LTDA - ME
NOME

OBJETO: Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante(carro e som)
e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n£
104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme
especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I

VALIDADE DOS DOCUMENTOS: 90(NOVENTA)DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS
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PRAZO DE ENTREGA: O objeto deste PREGÃO será entregue em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da erhissão da Nota de Empenho, no horário compreendido entre 08:00 e 11:30 e

das 13:00 às 16:30.

LOCAL DE ENTREGA: Nos locais abaixo indicado na Nota de Empenho.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta bancária da íicitante

vencedora ou via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da

Nota Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

MIDÍAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME
CNPJ 23.960.803/0001-93

NOME: FELIPE ROSÁ MACHADO

REPRESENTANTE: PROPRIETÁRIO

CPF 053.804.769-02 RG 4.535.203 SSP/SC
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Rua Tocantins, 50 - Centro - Plên - Paraná
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ANEXO VI

A Prefeitura Municipal de Plên

Sr. Pregoeiro,

Ref.; Editai de Pregão no 115/2021

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos
e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é;

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS QTDE.
PREVISTA

UNIDADE
MEDIDA

MARCA PREÇO MÉDIO PREÇO TOTAL

1
Serviço de filmagem realizada
porveículo aéreo não tripulado 300 MINUTOS MC R$215,00 R$64.500,00

2
Serviços de sonorização volante

(carro de som)
300 HORAS MC R$85,00 R$25.500,00

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 DIAS (sessenta dias) dias a partir da data limite estabeiecida para o
recebimento das propostas.

Nosso emaii midiascriativas@gmaii.com pode ser usado no envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo,
aiém de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-maii indicado.

Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas do editai.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3o da lei complementar no 123/2006.

Piên/PR, 06 de Dezembro de 2021

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME
CNPJ: 23.960.803/0001-93

NOME: FELIPE ROSA MACHADO

REPRESENTANTE; PROPRIETÁRIO

CPF: 053.804.769-02 RG: 4.535.203 SSP/SC
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
23.960.803/0001-93

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

13/01/2016

NOME EMPRESARIAL

mídias criativas serviços de comunicação e publicidade ltda

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE

ME

CÓDIGO E descrição da atividade ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E descrição DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consujtoria técnica específica
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-03 - Treinamento em informática

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R TOCANTINS

NUMERO

50

COMPLEMENTO
********

CEP

83.860-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PiEN

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ROSiLDA(SDREVEKCONTABiL.COM.BR

TELEFONE

(47) 9656-1355/ (41) 3632-1483

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

13/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovaido pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2021 às 19:17:38 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

1/1
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Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.803/0001-93
Razão SóciallMIDIAS criativas ser com e pub ltda me

Endereço: RUA Tocantins / centro / pien / pr / 83860-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.

Vaiidade:19/ll/2021 a 18/12/2021

Certificação Número: 2021111904381332832629

Informação obtida em 01/12/2021 19:19:34

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://consuita-crf.calxa.gov.br/consulfacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.803/0001-93

Certidão n°: 46621416/2021

Expedição: 01/11/2021, a^^l9:08:15
Validade: 29/04/2022 j/l80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE

LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.960.803/0001-

93, 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 ã data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, 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 â identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as 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: cndt@tst.jus.br
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1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 23.960.803/0001-93

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 tóm base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:16:03 do dia 19/10/2021 <hora e data de Brasíiia>.

Válida até 17/04/2022.

Código de controle da certidão: AF5F.C873.55B7.48AC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

025331520-91

125

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.960.803/0001-93
Nome: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

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

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

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

Válida até 01/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (01/11/2021 19:04:32)
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1^1 Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.1946/2021

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

21/11/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Piên, 22 de Outubro de 2021

NEGATIVA N": 1946/2021
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTMJ42QE5444XII2U79

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

13901

CNPJ/CPF

23.960.803/0001-93

PROTOCOLO DATA DE EMISSÃO

22/10/2021

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS, 50 - CENTRO CEP: 83860000 Piên - PR

CNAE/ATIVIDADES

Agências de publicidade. Impressão de material de segurança. Impressão de material para uso publicitário. Impressão de
material para outros usos. Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos. Atividades de gravação
de som e de edição de música. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Promoção de vendas. Marketing direto. Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Serviços de
organização de feiras, congressos, exposições e festas. Treinamento em informática. Treinamento em desenvolvimento

profissional e gerencial. Cursos preparatórios para concursos
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(Si Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Parana

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.2237/2021

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA

MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

PERÍODO COMPR^DIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENtóCERTIDÃÒ TEM VALIDADE ATÉ
05/01/2022,VçM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Piên, 06 de Dezembro de 2021

NEGATIVA N°: 2237/2021
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

9ZTMJ42QEM2C4XH39QQ

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICACOES E PUBLICIDADE LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

13901

CNPJ/CPF

23.960.803/0001-93

PROTOCOLO DATA DE EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS, 50 - CENTRO CEP: 83860000 Piên - PR

CNAE/ATIVIDADES

Agências de publicidade. Impressão de material de segurança. Impressão de material para uso publicitário. Impressão de
material para outros usos. Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos. Atividades de gravação
de som e de edição de música. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica.
Promoção de vendas. Marketing direto. Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Serviços de
organização de feiras, congressos, exposições e festas. Treinamento em informática. Treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial. Cursos preparatórios para concursos

,r/'
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
E PUBLICIDADE LIDA Jnscrita no CNPJ sob o 23.960.803/0001-93, estabelecida na Rua Tocantins, n^
50, Bairro Centro, na Cidade de PiÊN, Estado de Paraná, prestou serviços à STRACKE & OLiVEiRA LIDA.,
CNPJ ns20.274.682/0001-38, estabelecida na Avenida Brasii, n^ 214, bairro Centro, na cidade de Piên,
Estado Paraná, detém Qualificação Técnica Profissional para Serviço de filmagem realizado por veículo aéreo
não tripulado.

Informamos ainda que as prestações dos Serviços apresentaram bom desempenho operacional, tendo a
empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica, profissional e

comercialmente, até a presente data.

Piên, 02 de Dezembro de 2021.

CgL-iia>u
Ciiziane Strackg/
Sócia Administradora

Stracke & Oliveira Ltda - Farmácia Vida Farma

CNPJ: 20.274.682/0001-38

SERVTÇG-DISTRrFAL DE~PIEN
Rüa^tlia^l81 i sala^WCentrg^Piên^Páraná- Tel.;,(41 ),3632--2489

1  consulte selojJi^talemvwww.funarpen.CQm.br —
Í052X. vPqtm. GVciBB - HinhKY.

E22JARCA
rrtia(s) de:

da verdade
Reconheço por SEMELHANÇA a|s

do que dou fé. Em test

Piên, 02 de dezembro de 2021
00049061(001-000007253) Kassiâne Roberta Melenek - Escrevente
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
E PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n- 23.960.803/0001-93, estabelecida na Rua Tocantins, n-
50, Bairro Centro, na Cidade de PiÊN, Estado de Paraná, prestou serviços à STRACKE & OLiVEiRA LTDA.,
CNPJ ns20.274.682/0001-38, estabeiecida na Avenida Brasii, n^ 214, bairro Centro, na cidade de Piên,
Estado Paraná, detém Qualificação Técnica Operacional para SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE
(carro de som).

informamos ainda que as prestações dos serviços apresentaram bom desempenho operacional, tendo
a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica,
operacional e comercialmente, até a presente data.

Piên, 02 de Dezembro de 2021.

dizia ne st

Sócia Administradora

Stracke & Oliveira Ltda - Farmácia Vida Farma

CNPJ: 20.274.682/0001-38

r

- I ^ ^SERVIÇO-MSTRIPAL DE,PIÉN j ^ I
^RÍia^Bahia,48l| sala-01-^er)trojPiên^Par^-Tel.;,(4i1)J632-2é89
_ i consulte^elo_dígitaÍ^emLyoM,funajpe£LCQiihbr ■

ie52X.vPqtm.GVe35-HmxRp.e

por SEMELHANÇA ^s) rirma(s) de:
3ÍÊ3ü2 test°/ da verdade

Piên, 02 de dezembro de 2021
00049061(001-000007252j Kas^ane Roberta Melenek - Escrevente

fy-T' -■
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Mídias Criativas Serviços de Comunicação e Publicidade Ltda.
Rua Tocantins, 50 - Centro - Piên - Paraná

CNPJ 23.850.803/D001-93 - Insc. Mun. 13.901

ANEXO III

Pregão Presencial ns 115/2021

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em

epígrafe, instaurado por este município, que:

a) Não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

observância à Lei Federal n.^ 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.s 8666/93;

b) Nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) Não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública,

em qualquer e suas esferas;

e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

23.9

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PIÊN/PR, 06 de Dezembro de 2021

mídias criativas serviços de COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME
CNPJ 23.960.803/0001-93

NOME: FELIPE ROSÁ MACHADO

REPRESENTANTE: PROPRIETÁRIO

CPF 053.804.769-02 RG 4.535.203 SSP/SC
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Mídias Criativas Serviços de Comunicação e Publicidade Ltda.
Rua Tocantins. 50 - Centro - Plên - Paraná

CNPJ 23.960.803/0001-93 - Insc. Mun. 13.901

A

ANEXO V

DECLARAÇAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO NS 115/2021

Sra. Pregoeira,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4^, Vil, da Lei 10.520/2002, a empresa

mídias criativas serviços de comunicação E publicidade ltda - ME cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO N2 115/2021, cujo objeto é Registro
de Preços para realização de serviços de sonorização volante(carro e som) e filmagem por

veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n® 10^2021, em
atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações e

quantidades estimadas constantes do ANEXO I

PIÊN/PR, 06 de Dezembro de 2021

2^960

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME

CNPJ 23.960.803/0001-93

NOME: FELIPE ROSÁ MACHADO

REPRESENTANTE: PROPRIETÁRIO

CPF 053.804.769-02 RG 4.535.203 SSP/SC
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CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS

LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, reuniram-se na sala de

reuniões da Prefeitura Municipal de Piêti, Localizada na Rua Amazonas, 373, Centro - Piên - Paraná, o pregoeiro

e sua equipe de apoio, designados pela portaria 496/2021 e suas alterações para procederem às atividades

pertinentes ao PREGÃO n° 115/2021, que tem como objeto o Registro de Preços para realização de

serviços de sonorização volante (carro de som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone)

que resultaram fracassados no Pregão n° 104/2021; Às 09:35 horas foi aberta a sessão pública, iniciando

o período de identificação/credenciamento dos representantes, tendo sido credenciadas 02 empresas

participantes a saber: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA inscrita

no CNPJ n° 23.960.803/0001-93 localizada a Rua Tocantins, no 50, Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000, fone

(041) 99656-1355/ (041)98770-0351, neste ato representada pelo Sr. Felipe Rosa Machado portador do RG n°

4.535.203 SSP/PR e CPF 053.804-769-02; ALKIMIDIA COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

inscrita no CNPJ n° 22.948.565/0001-38 localizada a Rua Bahia, n® 300, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone

(041) 99618-0221, e-mail: caroline.alki@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Caroiine Kurovski portadora

do RG no 10.759.957-6 SSP/PR e CPF 078.041.599-00; Imediatamente após o encerramento do período de

credenciamento, o pregoeiro e sua equipe de apoio iniciaram a abertura dos envelopes de propostas de preços,

efetuando a verificação dos requisitos exigidos no edital. O pregoeiro verificou os preços ofertados e sua

conformidade com a previsão editalícia. Foi constatado que todas as empresas apresentaram as propostas de

acordo com o Edital. Iniciou-se a etapa de lances verbais, onde os representantes credenciados tiveram a

oportunidade de reduzir os preços ofertados nas propostas escritas, cujo relatório de lances segue em anexo.

Com o encerramento da etapa de lances verbais, foi aberto o envelope de habilitação das empresas ofertantes

dos menores preços. Os representantes presentes analisaram e vistaram a documentação, não tendo nada a

acrescentar. Finalizada a etapa competitiva, o pregoeiro declarou a empresa MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS

DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA vencedora, conforme registrado no Relatório de Classificação por

Fornecedor que segue anexo. Concluídos os procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL n° 115/2021,

considerando que: a) as propostas das empresas vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) foram

apresentados todos os documentos exigidos para fins de habilitação em conformidade com as exigências do

edital; c) os preços cotados estão dentro do limite estabelecido em edital; d) não houve manifestação expressa

por parte do representante da iicitante de intenção de interpor recurso. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata,

ressalvando, ainda, que os membros da equipe de apoio, ̂ o assinarem a ata, atestam sua paij:icipação e

colaboração no certame.

Pregoeiro: MARCOS AURÉLIO MELENEK ,

Equipe de apoio: SAMIRCHAMBELA ROCHA v r

MIDIAS^SRIATIVAS SERVAS ̂  C^UNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA

ALiaMIDIA COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA
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Protocolo n°: 3086/2021 Requerente: Secretaria de Governo

Ref.: HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 115/2021

'1 7 r
I ó o

Ao Jurídico. Para análise e parecer, referente a homologação do presente certame.

considerando que não houveram recursos e impugnacões. a ata da sessão segue em

anexo. ~
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Protocolo Equiplano: 3086/2021
Requerente: Secretarias municipais.
Objeto: "''Registro de preços para realização de serviços de sonorização volante e filmagem

Pregão Presencial n° 115/2021.

Parecer Jurídico

1. Relatório

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica o Pregão Presencial n°
115/2021 referente ao processo administrativo n° 3086/2021, que trata sobre o registro de
preços para realização de serviços de sonorização volante e filmagem (...), conforme
requerimento do secretário municipal, termo de referência, declaração de existência de dotação
orçamentária e recursos financeiros atestada pelo secretário Claudemir José de Andrade e o
contador José Luiz Barros.

Foi procedida a juntada do ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria
496, de 06 de maio de 2021) e o processo transcorreu sem impugnação ao edital e/ou
interposição de recursos.

Realizado a sessão do pregão presencial em 06 de dezembro de 2021, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Piên, conforme ata anexada. Recebo o processo para análise de
cumprimento de requisitos legais.

2. Parecer Jurídico

Inicialmente vislumbramos que a modalidade licitatória utilizada no presente processo
pela Comissão de Licitações é a mesma que foi orientada no parecer jurídico e que o processo
transcorreu sem recursos ou impugnação.

Ademais, cumpre ressaltar que, cabe tão somente a Comissão de Licitações a condução
do procedimento licitatório em todos os seus atos, tendo os seus membros a responsabilidade
de examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de
lieitantes e análise de certidões quanto a veracidade e vigência.

Também compete à Comissão de Licitações o julgamento das propostas conforme a
regra do edital de convocação, a verificação da adequação do preço ao valor praticado no
mercado, o registro de todos os acontecimentos em ata, a desclassificação de propostas
desconformes ou incompatíveis, bem como, coibir qualquer conduta antijurídica ou ilegal no
processo, conforme o art. 43 da Lei 8666/93, podendo a qualquer tempo realizar diligências
destinadas a esclarecer ou complementar o processo.

Sendo assim, a este parecerista resta aqui tão somente a análise de legalidade da
licitação dentro dos contornos jurídicos, especialmente quanto aos princípios da Lei 8.666/93,
e das regras do Pregão insculpidas no Decreto N° 3.555, de 8 de agosto de 2000, portanto o
presente estudo não pode avançar sobre questões técnicas de competência exclusiva da
Comissão de Licitações.

Neste sentido, não tendo encontrado no processo qualquer oposição por parte dos,
lieitantes e não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no decorrer (

1
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de seus trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela
regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser encaminhado para os atos de
homologação e adjudicação pela autoridade competente.

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo
administrativo, cabe destacar que o mesmo apresenta natureza apenas opinativa, verdadeiro
controle preventivo de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta
jurídica, responsável pela edição do ato decisório final.

É o parecer. S.M.J

Piên, 06 de dezembro de 2021.

Calebe França Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 61.756



1 38

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial n° 115/2021, o qual tem como objeto
a. Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de
som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados
no Pregão n° 104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais" e,
ADJUDICA os itens do objeto conforme relatório em anexo em favor das seguintes
empresas:

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
LTDA, inscrita no CNPJ n° 23.960.803/0001-93, vencedora dos itens conforme relatório
disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 32.700,00 (trinta e dois
mil e setecentos reais).

O pfocesso atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer
da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 06 de dezembro de 2021.

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal

1/2
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Fragoso, portadora da cédula de identidade civil com RG. n°
9.795.293-0/PR, ocupante do cargo público de Auxiliar
Administrativo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

PiênyPR, em 30 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por;
Luciana Lubke

Código Identiricador:712286B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 115/2021

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial n°
115/2021, o qual tem como objeto a: "Registro de Preços para

ilização de serviços de sonorização volante (carro de som) e
nagem por veiculo aéreo não tripulado (drone) que resultaram

fracassados no Pregão n° 104/2021, em atendimento às
necessidades das Secretarias Municipais" e, ADJUDICA os itens do
objeto conforme relatório em anexo em favor das seguintes empresas:

MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E
PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ n° 23.960.803/0001-93,
vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da
transparência, resultando no valor total de R$ 32.700,00 (trinta e dois
mil e setecentos reais).

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação,
conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao
processo.

Piên/PR, 06 de dezembro dê 2021.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski

Código Identificador:CDCD98F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N" 1392/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1392/2021.
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concede férias para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
-,__^Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de

süas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Título UI, Capítulo III da Lei
Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos.

XRESOLVE:

-Art. i° Conceder férias, nó período de 27 de dezembro 2021 à 30 de
dezembro de 2021, ao servidor público Clever Vinícius Schreiner,
portador da cédula de identidade civil com RG. n° 2.017.904-9/Sc'
ocupante do cargo público de Odontólogo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3" Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

139
CIA VDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:AlDCAE53

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N" 1393/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1393/2021.
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concede férias para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Título III, Capímlo III da Lei
Municipal 960/2007 — Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder férias, no período de 03 de janeiro à 22 de janeiro de
2022, ao servidor público Clever Vinícius Schreiner, portador da
cédula de identidade civil com RG. n° 2.017.904-9/SC, ocupante do
cargo público de Odontólogo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

CLA VDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identifícador:BB906BAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1394/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1394/2021.
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concede férias para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei
Municipal 960/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder férias, no período de 20 de dezembro à 23 de
dezembro de 2021, à servidora pública Thais Maria Tschoeke,
portadora da cédula de identidade civil com RG. n° 9.945.906-9/PR,
ocupante do cargo público de Odontólogo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador: 18BDEE73
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

PREGÃO PRESENCIAL N® 115/2021

PROTOCOLO 3086/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 266/2021

1. No dia oito do mês de dezembro de 2021, autorizado pelo Pregão Presencial n® 115/2021, foi
expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais n°.
8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o
relacionamento obrigacional entre o Município de Piên, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n° 76.002.666/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Malcon
Grosskopf,, portador da Carteira de Identidade RG n° 10.094.176-7- SSP-PR e inscrito no CPF/MF
sob o n°. 080.278.589-17, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica d Município Sr. Caiebe França
Costa, OAB/PR 61.756 e em conjunto com o Secretário Municipal de Administração Claudemir José de
Andrade, inscrito no CPF/MF sob o n° 633.107.329-91 e o DETENTOR DA ATA MÍDIAS CRIATIVAS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob no 23.960.803/0001-93, Inscrição Estadual 9072022162, Inscrição Municipal no
13901, com endereço Rua Tocantins, n° 50, Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000, fone (041) 3632-
1955, e-maii midiascriativasOiamaii.com: neste ato representado pelo Sr. Felipe Rosa Machado
portador do RG n° 4.535.203 SSP/PR e CPF 053.804-769-02.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 115/2021,
homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 06 de dezembro de 2021, bem como a classificação
obtida no certame, reaiiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o Registro
de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e filmagem
por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n®
104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme
especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados
pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabeia em anexo de Itens e valores extraídos a
partir do sistema Equipiano.

1.3. O vaior total da presente Ata correspondente ao preço obtido nb certame licitatório, é de R$
32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou
indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços
e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraí
das e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições ex
pressas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N®. 115/2021 e seus anexos, bem como o Termo de
Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir
sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO as
sume todas as exigências do Edital mencionado.

2. O Óráão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização
de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho onde correrá a despesa, mediante comprovante de re
cebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO PRESEN
CIAL NO. 115/2021.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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3. Os serviços deverão ser prestados conforme solicitado pela Secretaria de Governo.

3.1. Os serviços serão prestados de forma gradativa, de acordo com o calendário de eventos e
atividades, e conforme a necessidade da contratante, que comunicará a contratada com antecedência
mínima de 1 (um) dia por e-maii ou WhatsApp

3.2. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa do serviço.

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a
qualidade, quantidade, teskes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que
será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado
o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. É designado como fiscal:

SECRETARIA « FISCAL

SECRETARIA DE GOVERNO Alessandro Machado - Matricula n° 4765262

5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das
prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
sanções previstas neste Registro de Preços.

5.2. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada a re-
tirá-io e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida pela Contra
tante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o máxi
mo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

5.3. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua comple-
mentação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou
Imediatamente, sob pena muita de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o máximo de 05
(cinco) dias, em conformidade com o item 10, II, "c" da presente Ata.

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, em
até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente
atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU,
abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de Irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) reguiarização(ões).

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Plên/PR. CEP 83.860-000.
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6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao Item 6, o valor da nota fiscal poderá ser
atualizado monetarlamente INPC (índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que
deveria ter sido adimpllda a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c". Lei Federal
8666/1993).

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de
preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comorovadamente, impeçam o
fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

7.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá
ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o De
tentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a prefe
rência do beneficiário do registro em Igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei Fede
ral n°. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir discri
minados;

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390396301/10.001.08.244.0012.2025.3390396302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390396301/03.001.04.122.0003.2004.3390396302

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390396301/08.001.12.361.0009.2017.3390396302

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390396301/09.001.13.392.0010.2022.3390396302

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390396301/11.001.10.301.0014.2030.3390396302

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotações: 07.002.20.606.008.2013-3390396301/07.002.20.606.008.2013-3390396302

SECRETARIA DE GOVERNO

Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390396301; 02.001.04.122.0002.2003-3390396302

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.01.421.0004.2007-3390396301; 04.001.01.421.0004.2007-3390396302

SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390396301; 05.001.15.452.0005.2009.3390396302;
05.001.15.452.0005.2009.3390304400

P

10. No caso de inexecução total ou pardal, ou ainda, atraso Injustificado do objeto desta licitação,
sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações devidamente justificadas
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G comprovadas, a critério da Administração Publica, garantia a ampla daÍGsa e o contraditório, sGrão
apiicadas as seguintes penaiidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Muita, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será apiicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o
valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata
de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às
penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores, assim
como as contratuais, tudo sem prejuízo da muita relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e
danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Re
gistro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista
na ietra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou com
plementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á muita de 2%
(dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor
produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à
rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no ins
trumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores
ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços,
sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou Integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10%
(dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federai ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo
de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do
valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o
Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção apiicada com base no item
anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei no. 8.666/93.

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata
estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com multas, tanto
moratórias como sancionatórias.
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I - pelo descumprimanto do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devi
damente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificaçõès e prazos estipulados em
Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais
penalidades referidas no Capítuio IV da Lei Féderal n° 8.666/93 e posteriores aiterações.

10.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoiada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de
perdas e danos cabíveis.

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias
alusivas'a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por
qualquer outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade apiicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que Impiique no
impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneldade, será
obrigatória á comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas
hipóteses dòs-artigos77 è 78'da Lei n°. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
Administração, pfeséhtè'as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirár a respectiva nota de empenho ou instrumento equivaiente, no prazo estabeiecido pela
Administração, sem justificativa aceitávei;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles pratica
dos no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório
e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá soiicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato super
veniente que venha comprometer a perfeita execução contratuai, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no Item nesta cláusula,
será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.850-000.
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12.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampia
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato su
perveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante
publicação em imprensa oficiai do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo
Editai de PREGÃO PRESENCIAL No. 115/2021.

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o editai
de PREGÃO PRESENCIAL N®. 115/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os ter
mos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento iicitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias
administrativas.

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, que vão assinadas pelo Prefeito de Piên, e pelo representante do Detentor, e duas testemu
nhas.

MídíasCriativas Serviços
e Publ. Ltda.

0.803/0001-93

:on Grosskopf
Prefeito

ão Gerenciador

ItiVÀS SERVIÇOS
lE PUBLICIDADE LTDA

Ita^e Regjstro de Preços

be França Costa

icuradoria Jurídica

OAB/PR 61.756

Testemunhas:

Nome: Josnei Grosskopf

Nome: Marcos Aurélio Meienek

mídias cri

comunicaçM
Detentor qe

Clau^i^ir José de Ahdrade
Secretário de/Administração e Finanças

Decretoj:S-Qp2/2021

Assinatura

Assinatura:

DE
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Classificação por Fornecedor

Pregão 115/2021

Produto/Serviço Quantidade Status

omeccdon 14S84-0 MIOl^CRIATIVASSERVtCOSDECOMUNIÇACOESE

Email: inidUscriaIiyaB^mail.com ■ ^ _

Lote 001 •Lote 001 ^ '

CNPJ: 20360.900/0001-03 Telefone; 41303219SS Status: HabOitedo

001 23433 SERVIÇODEFILWAGEMREAL[ZAOAPORVEIcUI.OAÉREONAOTRIPUIADO min 300,00 Classificado

Torrada da Imagens aéreas d» equipamento de Veiculo aéreo nâo tripulado, também conhecido como aerona« remotamente pilotada (Drone). para vídeos Institucionais editados, operado por profissional halifiltado e dentro das normas
estabelecidas petaAgêrrcia Nacional deÀVaçãoCMI (ANAC).

002 23434 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DESOM) HR 300.00 Classificado
Serviços de sonorização volante, através de wfciío motorizado equipado com sonorização para reprodução de mensagens em ambientes abertos e.com grai,eção de áudo.

y.' fe,")

'.3Z700.00

7SC0.W

VALOR^TOTAL:

i"

'^y

y.-' í
■ ij'-

X'

íí;.V-.: T.' .

Emitido per: Bernadete MaguerovsH dos Santos, na versão: S5281
03/12/2021 14:<»26
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EXTRATO DE ATA

ATA N° 266/2021

Modalidade; Pregão Presencial 115/2021

Contratado: MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 23.960.803/0001-93, vencedora dos itens conforme
relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e
setecentos reais).

Objeto; Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e
filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n° 104/2021,
em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais.

Fiscal Administrativo; Conforme processo
Prazo de Vigência; 12 (Doze) Meses.

Data de assinatura; 08 de dezembro de 2021

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações

DEPARTAMENTO.de licitações E CO!vírn>,
Prefeitura Mupiçipal de Piên
CNPJ:76.002á-{:C'00'^-'-4Q
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Art. 1° Conceder ao servidor público Denilson Vaz Morcelli,
portador da cédula de identidade civil com RG n° 5.441.906.6/PR,
matricula funcional 7101, ocupante do cargo público de Auxiliar
Administrativo, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem Período de

afastamento
Destino

Quantidade dc
diárías

Valor
N" do

empenho

Assuntos

Administrativos da

Secretaria

09/12/2021
Mafra/SC

01 (uma) 36.00 8915/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de dezembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por;
Luciana Lubke

Código Identificador:0C7DB82D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N" 1446/2021. DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1446/2021.

DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder ao servidor público Aginaldo Krusqucveski
Rodrigues, portador da cédula de identidade civil com RG n"
5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo
público de provimento era comissão de Assessor de Área III -
Gestão do SUAS, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem
Período de

afastamento
Destino

Quantidade dc
didrlas

Valor
N" do

empenho

Assuntos

Administrativos da

Secretaria

09/12/2021 e

10/12/2021

Rio Negro/PR
Curitiba/PR 02 (duas) 72,00 8914/2021

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de dezembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por;
Luciana Lubke

Código Identificador;34E979AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATAS 264 E 265/2021

ATAS N° 264 e 265/2021

Modalidade; Pregão Presencial 102/2021
Contratado; EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA EPP,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n" 79.390.530/0001, vencedora
dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência,
resultando no valor total de R$ 634.300,00 (seiscentos e trinta e quatro
mil e trezentos reais).
Contratado; PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA EPP, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 76.378.793/0001-49, vencedora dos

itens conforme relatório disponível no portal da transparência,
resultando no valor total de RS 108.000,00 (Cento e oito mil reais).

Objeto; Registro de Preços para eventual aquisição de saibro e
pedras para manutenção das vias públicas municipais.

Fiscal Administrativo; Conforme processo
Prazo de Vigência; 12 (Doze) Meses.
Data de assinatura; 06 de dezembro de 2021

COORDENAÇÃO DE CONTRA TOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por;
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador;BC875A42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATA 266/2021

^^A~N°)266/202L 1

Modalidade; Pregão Presencial 115/2021
Contratado; MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob o n° 23.960.803/0001-93, vencedora dos itens
conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando
no valor total de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais).

Objeto; Registro de Preços para realização de serviços de
sonorização volante (carro de som) c filmagem por veículo aéreo
não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão n°
104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias
Municipais.

Fiscal Administrativo; Conforme processo
Prazo de Vigência; 12 (Doze) Meses.
Data de assinatura; 08 de dezembro de 2021

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações

Publicado por;
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador;4CECCC8A

!  , , ESTADO DO PARÃNA - ,
i  prefeitura MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENJO; ;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 2632/2021

PORTARIA N.2.632/2021

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° - PRORROGAR, a licença para tratamento de saúde da
servidora pública municipal MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA
ALVES, matricula funcional n° 309-1 portadora do RG n°. 7.155.642-
5/PR e CPF N° 031.489.119-62, ocupante do Cargo de Provimento
Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 15-A, lotada no
Departamento de Ensino, em conformidade com atestado médico
datado em 09 de dezembro de 2021.

Art. 2° - A remuneração correspondente ao período de licença será
pago diretamente pelo INSS.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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