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I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI'TU ' ESTADO DO PARANA 
CNPJ o' 77.845.394/0001-0J 

Ruo Bobio, 85 - CEP 87.330.000 

AVISO DE CANCELAMENTO PROCESSO LICITAT RIO o' 051nOI6 
TOMADA DE PRE OS TECNICA E PRE o 

N' OJOnOJ6 -PI\ti'C 

CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO 

Objeto: Concrataçio de Empresa c.specializada para a pre,staçiio de serviços técn icos 
espcci:dizados em Gcstio Pública. 

Em respeito aos princípios ccrais de direito público, às prescrições da lei n• 8.666, de 21 de 
junho de 1993, procede, em nome do Município de Nova Cantu c em defesa do interesse 
público, ao Cancelamento do Processo Licitatõrio o• 5112016, na modalidade de Tomada de 
PJcço, na fonna Tét:nica c Preço n• 010/2016, por motivo de foro intimo. 

Dê-se ciência: 

Publique-se. 

Nova Cantu, Esu.do do Par.má, li de outubro de 2.0 16. 

AIRTON ANTO:'iiO AGNOLIN 
Prtf~ito Munici t:d 

93644/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\'TU 
ESTADO DO PARAI' A 

CNPJ o' 77.845.39410001.03 
Ruo Bahia, 85 - CEP 87.330..000 

A VISO DE CANCELAMENTO PROCESSO LICITAT RIO n' 052/2016 
TOMADA DE PRE OS TECNICA E PREÇO 

N' 032/2016 - PMNC 

CANCELAMENT O DE PROCESSO LICITATORIO 

Objeto: Aquisiçio de Velculo Procr::a.ms. - FamJlia Panaaenu. 

Em respeito aos princfpios ceruis de direito público, ;\s prescrições da Ui n• 3.666, de 21 de 
junho de 1993, procede, em nome do Município de Nova Ca.ntu c em derc:sa do interesse 
público, ao Cancelamento do Proceuo Licitatório n• 5212016, n~ modalidade de Pregão 
Presencial n• 03212016, por motivo de foro in Limo. 

Dê-se clênciai 

Publique-se. 

Nova Canru. Estado do Paraná. li de outubro de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

93648/2016 

I Ortigueira 

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL 

CONTRATANTE: MUNICfPIO DE ORTIGUEIRA. CONTRATADA: 
CONSTRUTORA TALEVI LTDA-ME. 7° TERMO ADITIVO ao Contrato 
082/14 Concorrência n• 005/14. Objeto: Constitui objeto deste aditivo, a 
prorrogação da cláusula quarta do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N" 08212014, cujo objeto: contrato a Contratação de Empresa de Engenharia 
para Construção de Unidade de Saúde da Família conrormc Programa de 
Qualificação da Atenção Primária APSUS, Ttrmo de Adesão n• 078/2013 na 
Localidade denominada Chave de Ouro. Data de Assinatura: 10/06/2016. 
Vigência: 12/07/2016 Execução dos serviços: 12/07/2016. 

9347212016 

I Ouro Verde do Oeste 

Aviso de Licitação 
Processo Licitatório n• 062/2016- Modalidade Pregão n' 04912016· 

Sistema Presencial- Tipo Menor Preço Por Item 
O Município de Ouro Verde do Oeste, torna público que fará realizar, no Paço 
Municipal, no Departamento de Licitações, PREGÃO, para a aquisição de um 
veiculo utilitário novo, recursos VIAGIASUS. Informações pelo telefone 45 
3251 8000, ramais 8074, 8079 c 8080 ou site: 
http://www.ouroverdedooeste.pr.eov.br/licitacoo. Ouro Verde do Oeste/PR, 11 
de outubro de 2016. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito. 

93799/2016 

I Paranaguá 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 024/2016 
REGISTRO DE PREÇOS N• 013/2016 

A Prefeitura do Município de Paranaguá, através de sua Pregoeira 
Oficial, convoca a empresa Kelly A. D. S. Minioli Comércio de 
Produtos Me, para que se manifeste quanto ao laudo apresentado 
pela empresa Daniel Ozeas Regly Plásticos, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a contar da data de sua publicação .. 

PARANAGUÁ, 10 DE OUTUBRO DE 2016 
MARILETE RODRIGUES DA SILVA 

PREGOEIRA 

I Quedas do Iguaçu 

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO W 052/20 16/PMQI 

93486/2016 

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida 
autorização expedida pelo Excclcntissimo Senhor Prefeito EDSON JUCEMAR 
HOFFMANN PRADO, e de conformidade com o disposto na Lei Federal n• 
10.520, de 17107/2002, subsidiariamente a Lei Federal n' 8.666, de 21/06/1993 e 
suas alterações, Lei Complementar n• 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar n' 147, de 07/0812014, Decreto n• 5.450, de 31/0512005, c 
Decreto Municipal n• 113, de 07104/2009, toma público que realizará 
procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é a aquisição de calçados, luvas, 
respiradores purificador de ar, abafador de rufdo c óculos de proteção, visando à 
execução de Ações de Vigilãncia em Saúde através do Programa Estadual de 
Qualificação da Vigilãncia em Saúde - VIGIASUS 2015 da Secretaria de Estado 
da Saúde c do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 26/1012016 
(Horário de Brasília). 
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido no sitc: 
www.licitacocs-e.com.br e/ou com a Comissão de Licitações, localizada no 
Depanamento de Licitações da Prefeilllr:l Municipal de Quedas do Iguaçu, 
Estado do Paraná, silo a Rua Juazeiro, 1.065, Fone/Fax: (46) 3532-8200, no 
horário nonnal de expediente das 08:00 às 12:00 horas c das 13:00 às 17:00 
horas, de segunda à sexta-feira. 

Quedas do Iguaçu, 11 de outubro de 2016. 
ITAMAR DA SILVA 

Pregoeiro 

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR 
A VISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO N' 05312016/PMQI 

93769/2016 

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida 
autorização expedida pelo Prefeito Municipal o Sr" EDSON JUCEMAR 
HOFFMANN PRADO, comunica aos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de forma parcelada, 
em conformidade com a efetiva necessidade de oxigênio medicinal para 
atendimento das Unidades de Básicas de Saúde, Ambulatório, Pronto Socorro, 
Hospital M unicipal c Secretaria de Saúde do Município de Quedas do Iguaçu, 
Estado do Paraná. 
- Data de Abertura: 26/ 1012016 
- Horário: 14:00 horas 
- Local: Setor de Licitações 
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no Setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipol de 
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone: 
(46) 3532-8200, no horário nonnal de expediente das 08:00 às 12:00 horas c das 
13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta- feira ou via e-mail no seguinte 
endereço eletrônico: licitacoes@fiqnet.com.br. 

Quedas do Iguaçu, 11 de outubro de 20 16. 
ITAMAR DA SILVA 

Pregoeiro 

MUNJCIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR 
A VISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO W 054/2016/PMQI 

93770/2016 

O MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, com a devida 
autorização expedida pelo Excelentissimo Senhor Prefeito EDSON JUCEMAR 
HOFFMANN PRADO, e de conformidade com o disposto na Lei Federal n' 
10.520, de 1710712002, subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666. de 21/06/1993 e 
suas alterações, Lei Complementar n• 123, de 14/1212006, alterada pela Lei 
Complementar n• 147, de 07/08/2014, Decreto n• 5.450, de 31/05/2005, c 
Decreto Municipal n• 113, de 07104/2009, toma público que realizará 
procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.345.394/0001-03 
Rua Bnhia, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE CANCELAMENTO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 051/2016 
TOMADA DE PRE OS TECNICA E PRE O 

N' 010/2016- PMNC 

CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITA TÓRIO 

Objeto: Contratação de Empresa especialiuda pan a prestaçlo de serviços técnicos 
especializados em Gestão Pública. 

Em respeito aos princípios gerais de direito pUblico, às prescrições da Lei n' 8.666, de 21 de 
junho de 1993, procede. em nome do Município de Nova Cantu e em defesa do interesse 
público, ao Cancelamento do Processo Licitatório n' Sl/2016, na modalidade de Tomada de 
Preço, na forma Técnica e Preço n• 010/2016, por motivo de foro intimo. 

Dê-se ciência~ 

Publique-se. 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 11 de outubro de 2.016. 

AffiTON ANTONIO AGNOLIN 
Prt.ftito Muoic.ipal 
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PREFEITURA M UNICIPAL DE No v A CANTU ~~~ 
R UA BAHIA N" 85- C ENTRO- NOVA CANTU - PR. - CEP: 87330-0 ~ C~ 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- FONE (044) 3527-1281 - FONE FAX (044) 3527-1363 ii:; "7 
E-MAIL: PMNCANTU@ HOTMAIL.COM OU PMNCANTU@ IG.COM.BR LL. /_ 1 .•• -- I" 
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~f\..·~· · . ---.-

JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PRÉ·~---~,-
N0 010/2016/ PMNC 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, neste ato representado pela Prefeito Municipal, 
vem apresentar justificativa para a revogação da Tomada de Preço n 010/2016 em 
epígrafe, pelos motivos abaixo expostos: 

1- DO OBJETO 

Trata-se de revogação do procedimento licitatório na modalidade 
de Tomada de Preço, oriundo do Processo Administrativa n° 051/2016, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICOS, TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO MATÉRIAS DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 
PLANEJAMENTO EXTRATIGICO, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, RELACIONAMENTO COM OUTROS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÊS ESFERAS, TRIBUNAIS DE CONTAS, 
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVAS, E PROCESSO LEGISLATIVO, 
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU OU AINDA EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL DO CONTRATO, PARA O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR. 

11- DA SÍNTESE DOS FATOS 

Em 12/09/2016, através do Termo de Referenda 051/2016 cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICOS, TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO MATÉRIAS DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 
PLANEJAMENTO EXTRATIGICO, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS, RELACIONAMENTO COM OUTROS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÊS ESFERAS, TRIBUNAIS DE CONTAS, 
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVAS, E PROCESSO LEGISLATIVO, 
OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU OU AINDA EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL DO CONTRATO, PARA O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU -PR, imaginando a continuidade da Gestão do Atual Prefeito 
fora autorizado a realização da Referida Licitação. Porem com o Resultado da eleição e a 
descontinuidade da Administração e devido a ser um serviço continuado, não temos a 
certeza de que os próximos Gestores tem interesse em continuar com os referidos serviços 
assim foi resolvido abortar o referido Procedimento. 

Alem de haver pedidos de esclarecimentos e impugnações ao 
instrumento convocatório, obrigando a administração a realizar algumas adequações no 
edital, por isso, será necessário alterar a data de abertura da sessão, em 
conformidade com o artigo 21 § 4° da lei 8.666/93, o que impossibilitaria a realização dos 
serviços dentro deste exercício. 

Diante do exposto, a Sfl Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação entende ser necessário o cancelamento do Procedimento deixando para o novo 
Gestor decidir se ira ou não contratar tais serviços. ~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ~~i.A Mu-11_.,
0 

RUA BAHIA N" 85- CENTRO - NOVA CANTU-PR. - CEP: 87330-0 '<i ~ 
CNPJ N." 77.845.394/0001-03- FONE (044)3527-1281- FONE FAX (044) 3527-1363 W s.~ Y j 

E-MAIL: PMNCANTU@HOTMAIL.COMOU PMNCANTU@IG.COM.BR ~fL~~::;._~~~~~~ . 

:'lt.o • 
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Em face do exposto, tornou-se inviável o prosseguimento do 
processo licitatório em comento. Desta forma, em observância aos princípios 
basilares da Constituição e da lei 8.666/93, o processo foi submetido a decisão da 
autoridade competente, em conformidade com o que dispõe o artigo 49 da lei 
8.666/93, que decidiu pela REVOGAÇÃO da TOMADA DE PREÇO. 

111 - DA FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Administração Pública 
Municipal iniciou o procedimento licitatório, por não ter em seu quadro de funcionários 
funcionário especializado e necessitar de um acompanhamento continuo para atender as 
necessidades. 

Diante da ocorrência de fatos supervenientes, a Administração 
perdeu o interesse no prosseguimento deste processo licitatório. Nesse caso, a 
revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a forma adequada de 
desfazer o procedimento licitatório tendo em vista a superveniência de razões de 
interesse público que fazem com que o procedimento licitatório, inicialmente 
pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Administração Pública. 

Desta forma, a Administração Pública não pode se desvencilhar 
dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações 
públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, 
obedecendo os princípios previstos no art.37 da Constituição Federal e no art. 3° da 
lei 8.666/93. 

A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os 
casos em que a Administração, pela razão que for perder o interesse no 
prosseguimento da licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente 
apto, então, a viabilizar o desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de 
um futuro contrato com base em critérios de conveniência e oportunidade. 

preceitua que: 
Acerca do assunto, o artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93, in verbís, 

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-/o por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado." (Grifo nosso). 

Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo 
conveniente e oportuna para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o 
procedimento licitatório, acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos da 
licitação. 
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Corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal 
Filho (Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. go 
Edição. São Paulo. 2002, p. 438) tece o seguinte comentário sobre revogação: 

"A revogação consiste no desfazimento do ato porque reputado inconveniente 
e inadequado à satisfação do interesse público. A revogação se funda em 
juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público .. . 
Após, praticado o ato, a administração verifica que o interesse público 
poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá então o 
desfazimento do ato anterior ... Ao determinar a instauração da licitação, 
a Administração realiza juízo de conveniência acerca do futuro contrato 
( .... ) 
Nesse sentido, a lei determina que a revogação dependerá da ocorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado. Isso indica a inviabilização de 
renovação do mesmo juizo de conveniência exteriorizado anteriormente". (Grifo 
nosso). 

Nesse sentido, formam-se as manifestações do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO APÓS ADJUDICAÇÃO. 
( ... ) 
Após a adjudicação, o compromisso da Administração pode ser rompido pela 
ocorrência de fatos supervenientes, anulando o certame se descobertas i/icitudes 
ou revogando-o por razões de conveniência e oportunidade. (ST J, Mandado de 
Segurança n° 12.047, Rei. Min. Eliana Calmon, julgado em: (28.03.2007). 

RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO 
- LICITAÇÃO- MODALIDADE- PREGÃO ELETRÓNICO- REVOGAÇÃO
AUS~NCIA DE COMPETITIVIDADE - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO 
LEGAL- OBSERVÂNCIA- RECURSO DESPROVIDO. 
( .. .) 

À Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado 
revogar o procedimento licitatório, por razões de interesse público. 
Todavia, ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a legalidade do ato, de 
maneira que lhe é vedado adentrar o âmbito de sua discricionariedade, fazendo 
juízo a respeito da conveniência e oportunidade, bem como acerca da efetiva 
existência de interesse público. 

A revogação do certame é ato administrativo, exigindo, portanto, 
a devida fundamentação e motivação ljusto motivo para seu 
desfazimento), assim como o cumprimento das disposições 
legais. 

O art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê 
a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, em 
caso de interesse público, "decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta". Por sua vez, o art. 18, caput, do Decreto 
3. 55512000, o qual regulamenta a modalidade de licitação 
denominada pregão, dispõe que "a autoridade competente para 
determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-/a por ilegalidade, de ofício ou por~ 
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fundamentado. (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança n° 23.360, Rei. Min. Denise Arruda, julgado em: 
18.11.2008.) 

O próprio edital do Pregão n° 02912011/SENF-SEFAZ, no 
subitem 21 .7, traz o seguinte acerca da revogação: 

"Fica assegurado ao Município de NOVA CANTU o direito de revogar 
a presente licitação por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, e a anulará por ilegalidade de oficio ou mediante 
provocação de terceiros, de parecer escrito e devidamente 
fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente." 

Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a 
inoportunidade poderá rever o seu ato e conseqüentemente revogar o processo 
licitatório, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé 
administrativa. 

IV - DA DECISÃO 

Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de 
direito já expostos, a Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
recomenda a REVOGAÇÃO da referida Tomada de Preço, nos termos do art. 49 da 
Lei n° 8.666/93. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a 
decisão superior acerca da conveniência e oportunidade do ato de revogação da 
licitação, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo 
que foi carreado a este processo fazendo um paralelo com as disposições da lei 
acerca do tema em apreço. 

Contudo, vem somar no sentido de fornecer subsídios à 
Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e a decisão pela 
revogação. 

Nova Cantu, 10 de Outubro de 2016. 

~2.9-o-w'irli.CY. r [1dJ ..:fdj!l.c ·vv 
Eleam na éle Á~e Jaskiw 

Presidente dvic iss~ermanente de Licitação. 
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Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu/PR. 

Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS nº 10/ 2016 

A empresa Digital Tecnologia e Serviços Eireli-ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.640.413/0001-42, com 

sede na Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, 

na cidade de São JoséjSC, por seu representante legal infra-assinado, 

vem, com fulcro no§ 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/ 93, em tempo hábil, 

à presença de Vossa Senhoria, interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL do procedimento licitatório Tomada de Preços no 10/2016, 

para a prestação de serviços técnicos especializados em diagnósticos, 

treinamento e capacitação em gestão pública, pelos fatos e 

fundamentos a seguir aduzidos: 

I - DA TEMPESTIVIDADE DO ATO 

Assim estabelece o artigo 41 da Lei 8.666/93: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§2° Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São José j SC. 
E-mail : juridico@digitaltecnologia.com I Telefone: (48) 3035-7740/ 3258-4003. 
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até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 

de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com 

as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 

viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso. 

Assim, denota-se total tempestividade na apresentação do presente 

instrumento impugnatória. 

H-DOS FATOS 

A Impugnante tendo interesse em participar do Processo Licitatório 

supramencionado, adquiriu o respectivo Edital. 

Ocorre que, ao analisar o edital, verificou irregularidades que maculam 

as condições para participação do pleito em tela, inviabilizando a 

igualdade na concorrência. 

Eis que deparou com as exigências formuladas no item 6.2, alíneas 1, 2, 

3,4 e 5. 

ITEM DESCRIÇÃO Pontuação Pontuação Máxima. 

Cópia autenticada de Certificado de 
5 1(um)funcionário registrado na empresa pontos a 
cada ano de 20 pontos 1 ou sócio da empresa seja advogado 

devidamente inscrito na OAB/PR. exercício 

Cópia autenticada de Certificado ou 
2 Documento 01 (um) pontos a que comprove que 
cada ano de funcionário registrado na empresa ou 
serviço 

20 pontos 
sócios tenha experiência em serviços 

2 prestados junto a Administração Pública prestado 

Municipal; 
Cópia autenticada de Certificado ou 5 pontos a 
Documento de 1 (um) funcionário cada ano de 20 pontos 
registrado na empresa ou sócio da exercício 
empresa seja formado em uma das seguintes 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São José/SC. 
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3 áreas : administração, contabilidade ou 

economia, com registro no Órgão 
competente e que comprove prestação de 
serviços junto ao setor público na área; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove a participação do 4 pontos por 
profissional de no mínimo 01 (um) cursos de certificado 20 pontos 

4 
qualificação no setor público de pelo menos 
1 (um) sócio da empresa; 

Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que pelo menos 1 
(um) funcionário registrado na empresa 

10 pontos por ou sócio da empresa tenha proferido ou 20 pontos 
ministrado treinamentos ou palestras ou atestado 

5 
cursos com temas pertinentes ao setor 
público atestado pelo mínimo de 02 (duas) 
entidade 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos. 

(grifo nosso) 

Sucede que, tais exigências são absolutamente restritivas, pois 

afrontam as normas que regem o procedimento licitatório, como a 

frente será demonstrado. 

111- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

A lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública, veda que os agentes 

públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar caráter 

competitivo do certame, consoante se depreende da leitura do inciso I 

do §1 o do artigo 3º da mencionada Lei. 

"Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
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digital· T·Jcnologia ------------~w~w~w~.d~ig~i~ta~lt~ec~n~o~lo~g~ia~.c~o~'\...: 
~ Sarv1ços 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhe são correlatos. 

§ 1 g. É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condicões que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato". (Grifo 

nosso) 

A presente Impugnação dirige-se contra as condições e restrições 

erguidas no edital, no tocante as alíneas 1, 2, 3, 4 e 5 da tabela 

supracitada, em não há opção de a empresa apresentar contrato de 

prestação de serviços, a fim de comprovar vínculo e o profissional 

possuir inscrição na referida OAB/PR. 

Ocorre que, todos os itens da tabela sofrem apontamentos 

restritivos, eis que não incluem a opção de apresentação de contrato de 

prestação de serviços. 

Ademais, não é razoável exigir somente a comprovação do vínculo 

permanente entre empresa e responsável técnico no momento de 

apresentação da proposta, por restringir a ampla competitividade ao 

impor ônus antecipado aos licitantes. 

Todavia, o TCU possUI firme jurisprudência quanto à 

interpretação abrangente da expressão "quadro permanente" do 

licitante, que não deve ser restrito ao vínculo empregatício ou 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São José/SC. 
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societário, admitindo-se também o vínculo por meio de contrato de 

prestação de serviço, senão veja-se: 

"Acórdão 1110/2007 TCU Plenário 

(...) 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

( .. ) 

9.2. determinar à(...) 

que: 

9.2.1. abstenha-se de dar prosseguimento à Concorrência Pública 

002/2006, adotando as providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei visando, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, à 

anulação da mencionada licitação, tendo em vista a presença, no 

instrumento convocatório do certame, de cláusulas em afronta às 

disposições contidas no art. 3Q, § 1 Q' inciso f, 30, § 1 Q' inciso/, art. 30, §§ 

2Q, 3g eSQ, e art. 48, § 1Q, da Lei 8.666/93, bem como a inobservância 

do disposto no art. 167, § 1 Q' da Constituição Federal, e no art. 7Q, § 2Q, 

inciso IV, da Lei 8.666/93; 

(..) 9.2.4. observe, no instrumento convocatório do certame que vier a 

dar lugar à Concorrência 002/2006, as disposições da Lei 8.666/93, 

especialmente quanto ao seguinte: 

(..) 9.2.4.5. a abstenha-se de exigir que o profissional indicado na 

comprovação de capacitação técnico-profissional pertença ao quadro 

da licitante previamente à data da licitação (art. 30, § 1 Q' inciso /); 

9.2.4.6. preveja, no instrumento convocatório, a possibilidade de o 

profissional indicado na comprovação de capacitação técnico

profissional ser vinculado à licitante por meio de contrato de prestação 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
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de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum 

(Acórdãos 2297/2005-TCU-Plenário, 361/2006-TCU-Plenário, 

291/2007-TCU-Plenário e 597/2007-TCU-Plenário)." 

Diante dessa premissa, há de requerer especial atenção à comum 

exigência de comprovação do vínculo do profissional a ser 

disponibilizado pelo licitante já na fase de habilitação. 

A Administração Pública diante de uma interpretação equivocada 

da norma jurídica mencionada vem exigindo dos licitantes a 

comprovação de possuir profissional em seu quando de funcionário 

através do registro em carteira (CLT). Entende-se tratar de uma 

exigência restritiva merecendo reprimenda pelas Cortes de Contas 

competentes. 

A regra contida no artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, não 

pode ser tomada em caráter absoluto, devendo-se superá-la diante dos 

objetivos que se busca alcançar com a realização das licitações, quais 

sejam, a garantia de observância ao princípio da isonomia e a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Há de considerar, que um contrato de prestação de serviço entre o 

licitante e o profissional atenda o regrado no dispositivo legal em 

comento. 

Não é razoável exigir que as empresas mantenham profissionais 

sob o vínculo empregatício apenas para participar de licitação. 

O vínculo trabalhista é uma opção e não poderá ser uma regra. O 

TCU já pacificou o assunto: 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São José/SC. 
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"abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do 

responsável técnico de nível superior com a empresa licitante, 

uma vez que extrapo/a as exigências de qualificação técnico

profissional, definidas no art. 30, § 1 º, inc. /, da Lei nº 

8.666/1993, e passe a admitir a comprovação da vinculação 

dos profissionais ao quadro permanente por intermédio de 

apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma 

consentânea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de 

Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-P/enário, 170/2007-

P/enário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008- Plenário (item 

1.5.2, TC-021.108/2008-1} 

" ... o profissional esteja em condições de desempenhar seus 

trabalhos de forma efetiva no momento da execução 

contratual. Sendo assim, o contrato de prestação de serviços 

regido pela legislação civil comum se revela suficiente para a 

Administração Pública" (Acórdão n.º 1898/2011-P/enário, TC-

011.782/2011-0, rei. Min. Raimundo Carreira, 20.07.2011.) 

"É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico

profissional, que o empregado possua vínculo empregatício, 

por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

assinada, sendo suficiente prova da existência de contrato de 

prestação de serviços, regido pela legislação civil comum, 

tratada no art. 30, § 1°, inciso /, da Lei n° 8.666/1993." 

Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário) 

Concorrência para execução de obra: 1 - Exigência de 

vínculo empregatício entre o responsável técnico e a 

empresa licitante, para fim de qualificação técnico

profissional 

É desnecessário, para fim de comprovação da capacitação 

técnico-profissional, prevista no art. 30, §1 º, /, da Lei n.º 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
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8.666/93, que o profissional mantenha vínculo empregatício, 

por meio de contrato de trabalho, sendo suficiente prova da 

existência de contrato de prestação de serviço regido pela 

legislação civil comum. Foi esse o entendimento defendido 

pelo relator, ao apreciar representação acerca de possíveis 

irregularidades existentes nos editais das Concorrências n.os 

016/2009, 022/2009 e 026/2009, promovidas pela Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Belém/PA, para a construção de agências de atendimento da 

Previdência Social. A representante contrapõe-se à exigência 

constante do item 2.3, alíneas "c': "e" e 'f, dos respectivos 

editais, que obriga a licitante a fazer prova de que o 

responsável técnico [engenheiro) integra o seu quadro 

permanente, mediante vínculo empregatício ou mesmo 

societário, não aceitando que ele seja profissional autônomo, 

contratado pela licitante para a prestação de serviço, em 

desacordo com a jurisprudência do TCU. A unidade técnica, em 

face das circunstâncias do caso concreto, manifestou-se pela 

procedência parcial da representação, propondo, ainda, a 

expedição de determinação corretiva à entidade, para futuros 

certames. Para o relator, "as particularidades que encerram o 

caso concreto justificam o encaminhamento formulado pela 

unidade técnica, especialmente pelos seguintes pontos 

destacados na instrução: a) em que pese o entendimento 

consolidado na jurisprudência do TCU, não houve 

determinação diretamente direcionada à Gerência Executiva 

do INSS no Pará, no sentido de exigir que a autarquia 

abstenha-se de limitar que a comprovação de qualificação 

técnico-profissional se dê exclusivamente pelos meios 

constantes dos editais em exame (Concorrências n9 016, 022 e 

026/2009); b) a possibilidade de comprovação de vínculo 
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entre o profissional e a empresa, para efeito de qualificação 

técnico -profissional, via contrato de prestação de serviço, 

ainda não é uma prática totalmente pacificada no âmbito 

administrativo - não obstante estar em constante evolução -, 

de igual sorte na esfera doutrinária; c) a exigência edita/feia 

não ocorreu por critérios subjetivos, mas, pelo contrário, por 

exigência objetiva calcada em interpretação restritiva da 

norma, em observância aos princípios constitucionais, não 

podendo, assim, ser considerada manifesta ilegalidade." Ao 

final, o relator registrou que, "inobstante a restrição causada 

à empresa representante, não há elementos nos autos que 

comprovem que a exigência inquinada resultou em prejuízo à 

competitividade dos certames ou à obtenção da proposta mais 

vantajosa para a Administração. Ao contrário, os documentos 

constantes dos autos, pelo menos no que toca à Concorrência 

n.Q 022/2009, demonstram que 4 (quatro) empresas 

participaram efetivamente da licitação, e que o preço da 

proposta vencedora resultou em uma diferença, a menor, de 

19% em relação ao valor global estimado no edital." O 

Plenário acolheu o voto do relator. Precedentes citados: 

Acórdãos n.os 2.297/2005, 361/2006, 291/2007, 597/2007, 

1.908/2008, 2.382/2008 e 103/2009, todos do 

Plenário. Acórdão nJ! 1043/2010-Plenário, TC-

029.093/2009-1, rei. Mín.joséjorge, 12.05.2010. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu súmula 

orientando as forma de comprovação do vínculo profissional: 

SÚMULA N° 25 - Em procedimento lícitatório, a comprovação 

de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, 

registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 

contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
E-mail: juridico@digitaltecnologia.com I Telefone: (48) 3035-7740/3258-4003. 
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profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

A exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo 

empregatício, por meio de carteira de trabalho assinada, com o 

profissional técnico qualificado mostra-se, excessiva e limitadora à 

participação de eventuais interessados no certame, uma vez que o 

essencial, para a Administração, é que o profissional esteja em 

condições de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da 

execução de um possível contrato. Em outros termos, o sujeito não 

integrará o quadro permanente quando não estiver disponível para 

prestar seus serviços de modo permanente durante a execução do 

objeto do licitado. 

Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

Não é possível, enfim, transformar a exigência de qualificação 

técnico-profissional em uma oportunidade para garantir 

'emprego' para certos profissionais. Não se pode conceder que 

as empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo 

empregatício, alguns profissionais apenas para participar de 

licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência 

de vínculo trabalhista se configura como uma modalidade de 

distorção: o fundamental, para a Administração Pública, é que 

o profissional esteja em condições de efetivamente 

desempenhar seus trabalhos por ocasião do futuro contrato. É 

inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais de 

alta qualificação empregados apenas para participar da 

licitação. 

Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, 

quando estabelece que as exigências acerca de pessoal 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São José/SC. 
E-mail: juridico@digitaltecnologia.com I Telefone: (48) 3035-7740/3258-4003. 
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qualificado devem reputar-se atendidas mediante mera 

declaração de disponibilidade apresentada pelo licitante. 

Como justificar entendimento diverso a propósito de 

profissionais de maior experiência? Não se afigura existente 

alguma resposta satisfatória para tal indagação. [in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

11 9 Ed, São Paulo: Dialética, 2005 páginas 332 e 333). 

Deve-se atentar sempre para que as exigências de qualificação 

técnica não sejam desarrazoadas a ponto de frustrar o caráter 

competitivo do certame. Outro não é o posicionamento do TCU 

(BRASIL, TCU, 2009b): 

"As exigências relativas à capacidade técnica guardam 

amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição 

indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas 

pelo Poder Público. Tais exigências, sejam elas de caráter 

técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem ser 

desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter 

competitivo do certame, devendo tão-somente constituir 

garantia mínima suficiente de que o futuro contratado 

detém capacidade de cumprir com as obrigações 

contratuais. Tais exigências (sic)ser sempre 

devidamente fundamentadas, de forma que fiquem 

demonstradas inequivocamente sua 

imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto 

licitado. (Grifo nosso)" 

Tendo em vista que, o edital foi específico ao solicitar que o 

advogado fosse devidamente inscrito na OAB/PR, resta infrutífera tal 

solicitação, pois a inscrição não necessita que seja efetivamente no 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
E-mail: juridico@digitaltecnologia.com I Telefone: (48) 3035-7740/3258-4003. 
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estado do Paraná e a entidade não pode ser específica em sua 

solicitação. 

Diante dos apontamentos presenciados, cabe ressaltar a questão 

do item 4 da tabela, onde específica que somente o sócio deve 

apresentar a comprovação de participação em curso de qualificação no 

setor público, eis que mais uma vez restringiu as empresas 

interessadas em participar do certame, pois a mesma não deixou 

amparo para que os funcionários e prestadores de serviços também 

pudessem apresentar a documentação mencionada. 

As exigências de qualificação técnica sejam elas de caráter técnico 

profissional ou técnico operacional, portanto, não devem ser 

desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de competição que 

deve permear os processos licitatórios realizados pela Administração 

Pública. Devem constituir tão somente garantia mínima suficiente para 

que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade para 

cumprir as obrigações contratuais. 

Resta evidente que o Edital merece revisão a fim de se evitar a 

restrição ao caráter competitivo no caso em tela, com a alteração das 

exigências que restringem injustificadamente a competitividade do 

certame. 

IV- DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito para: 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
E-mail: juridico@digitaltecnologia.com I Telefone: (48) 3035-7740/3258-4003. 
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e Serv,ços 

Determinar a reforma do item 6.2 alíneas 1, 2, 3, 4 e 5, incluindo a 

opção de apresentar contrato de prestação de serviços do prestador 

com a empresa licitante e não especificar que o advogado tenha 

registro profissional no estado em comento. 

Determinar-se a republicação do Edital, escoimado dos vícios 

apontados, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, 

do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

Nestes Termos, Pede Deferimento. 

São José/SC, 27 de setembro de 2016. 

08.640.413/0001-42 

Rodrigo Figueira Paim 

Diretor 

RG 7050542526 e CPF 696.369.740-04 

Rua Candido Amaro Damásio, 456, Jd. Cidade de Florianópolis, São JoséjSC. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.US.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITA ÃO- PROCESSO L!CITAT RIO n• 051/2016 
TOMADA DE PRECOS TECNICA E PREÇO 

N" 01012016- PMNC 

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM 
DIAGNÓSTICOS, TREIN~NTO E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, 
ABRANGENDO MA TERIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 
TRIBUTÁRIOS, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL, 
PLANEJAMENTO EXTRA TIGICO, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E 
CONTRATOS ADMINISTRA nvos, RELACIONAMENTO COM OUTROS 
ÓRGÃOS DA ADMINlSTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÉS ESFERAS, 
TRIBUNAIS DE CONTAS, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVAS, E PROCESSO LEqiSLATIVO, OS SERVIÇOS DEVERÃO 
SER PRESTADOS NA SEDE DO MUNlCIPIO DE NOVA CANTU, NA SEDE DA 
EMPRESA CONTRATADA, OU AINDA EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL 
DO CONTRATO, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU -PR, conforme 
especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 17 de Outubro de 2.016, na sala de 
reuniões do Paco Municipal. em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a 
Divisio de Licitação no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone: 44 3527-1281 ou e-mail: licitacaolalnovacantu.cr.Rov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 12 de Setembro de 2.0 16. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

I 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05112016 - LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2016. 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ torna público, através dos órgãos 
de divulgação constantes do preâmbulo deste que realizará processo licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, tipo Técnica e Preço GLOBAL, para a execução do serviço especificado 
no item 3.1 e no ANEXO I - Termo de Referência do presente, cujo objeto será executado sob 
regime de empreitada por preço global. 

O processo será realizado em conformidade com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, além dos termos deste Edital. A presente licitação 
poderá contemplar os órgãos da administração direta e indireta, autarquias e fundações do Município. 

1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Município de NOVA CANTU-PR, ora denominado licitador, torna público que às 
09:00 Horas do dia 17 de Outubro de 2016, na, Prefeitura do Município de NOVA CANTU -
Centro Administrativo na Gerência de Licitações, situada na Rua Bahia, 85, Centro, em NOVA 
CANTU, Paraná, a Comissão Permanente de Licitação, integrada por membros indicados pela Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal, por meio da Portaria n°. 036/2016, receberá as propostas (envelopes n° 1, 2 e 
n° 3) para execução dos serviços descritos no ANEXO I- Termo de Referência deste Edital de 
Tomada de Preços n° 010/2016. 

1.2 O recebimento dos Envelopes "O 1" contendo a habilitação e documentação das 
empresas interessadas e que atendam a este edital, Envelopes "02", contendo a Qualificação Técnica 
da empresa e o Envelope "03"contendo a propostas de preços das empresas interessadas, dar-se-á até, 
09:00 Horas do dia 17 de Outubro de 2016, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, em 
endereço já mencionado. 

1.3 A abertura dos Envelopes "01", contendo a documentação de habilitação dar-se-á no 
mesmo local retro estabelecido, às 09:00 Horas do dia 17 de Outubro de 2016. Havendo a 
concordância da Comissão de Licitação, e de todos os proponentes, formalmente expressa pela 
assinatura da Declaração de Renuncia, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, 
proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos Envelopes "02 ", contendo a documentação para a 
Qualificação Técnica e o Envelope "03" contendo a proposta de preços, dos proponentes habilitados. 

1.5. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos 
termos deste Edital poderão solicitar à Comissão de Licitação, por escrito, os esclarecimentos 
necessários. É recomendável que os pedidos de esclarecimentos sejam apresentados em até 05 (cinco) 
dias úteis, antes da data limite para apresentação dos envelopes, a fim de permitir que haja tempo para 
resposta. Os esclarecimentos serão prestados aos demais interessados, também por escrito. Caso o 
pedido de esclarecimento seja encaminhado por fax (044- 3527-1281), o licitante deverá confirmar o 
seu recebimento no Departamento de Licitações, pelo fone (044- 3527-1281). 

1.6. Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes e a homologação da 
licitação, as licitantes deverão abster-se de entrar em contato verbal com a Comissão de Licitação para 
assuntos correlatos. 

1.7. Caso haja necessidade, a Comissão de Licitação, conforme o parágrafo 3° do art. 43 da Lei 
8.666/93, poderá: 
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I-Estabelecer prazo para definir sobre a habilitação e/ou a classificação fmal das pr~~~v-~.._..,_-
suspendendo em conseqüência a reunião; 

11- Promover diligências, em qualquer fase da licitação, destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo Jicitatório, vedada a inclusão posterior de documentos 
ou informações que deveria constar originariamente da proposta; 

III- Rejeitar qualquer proposta, mediante parecer fundamentado. 

1.8. As intervenções no processo licitatório somente poderão ser efetuadas pelos representantes 
dos licitantes que apresentarem a respectiva qualificação, através de procuração, mencionando que lhe 
são conferidos pela empresa, amplos poderes para tanto, inclusive para receber intimações, desistir de 
recursos e manifestar-se sobre quaisquer questões administrativas e técnicas. 

1.8.1. Em se tratando de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do 
Contrato Social, Procuração ou documento equivalente, indicando tal qualificação. 

1.8.2. Em ambos os casos deverá ser apresentada a Cédula de Identidade ou qualquer outro 
documento que identifique o representante, diretor ou sócio proponente. 

1.9. O presente Edital se submete ao disposto na LC 123/2006, que estabelece normas relativas 
ao tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente constituídas, especializadas 
no ramo, que satisfaçam as condições deste Edital de Tomada de Preços D0 O 10/2016 e seus Anexos. 

2.2 - Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná - SEAP, 
com certificado de cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas 
(envelopes n° 1, 2 e n° 3), ou; 

2.3 - Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de 
cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1, 2 e 
n° 3) ou· ' ' 

2.4 - Empresas que preencham as condições exigidas para o cadastramento nos termos do art. 
22, § 2° da Lei no 8.666/93. 

2.5. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

I -Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração 
Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no 
parágrafo único do art. 97 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 

II -Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 
III -Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação. 
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2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que pretenda obter tratamento difer · q)àntv · 
favorecido nos termos da Lei Complementar 123/2006, deverá apresentar juntamente com a 
documentação de habilitação (envelope n°. 01), a Certidão expedida pela Junta Comercial conforme 
consta no art. 8° da Instrução Normativa n° 103, 30 de abril de 2007, acompanhada 
obrigatoriamente da declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.0 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conforme modelo contido no Anexo VIII deste Edital. 

3. DO OBJETO, DA EXECUÇÃO, DA VIGÊNCIA, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA 
FORMA DE PAGAMENTO. 

3.1. O objeto da presente licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM 
GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO MATÉRIAS DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL, PLANEJAMENTO EXTRA TIGICO, PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
E CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS, RELACIONAMENTO COM OUTROS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÊS ESFERAS, 
TRIBUNAIS DE CONTAS, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVAS, E PROCESSO LEGISLATIVO, OS SERVIÇOS DEVERÃO 
SER PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NA SEDE DA 
EMPRESA CONTRATADA, OU AINDA EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL 
DO CONTRATO, PARA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR. No mais, constam do 
Anexo I - Termo de Referência deste Edital para o entendimento do referido objeto à especificação e 
informações pertinentes para tanto, em especial as obrigações a serem observadas pela licitante; 

3.2. O prazo de prestação dos serviços é de 12 (doze) meses, devendo ser prestados em 
conformidade com o termo de Referencia e ainda através de solicitação conforme necessidade da 
administração publica do município de NOVA CANTU. O prazo de vigência do contrato será de 12 
(doze) meses, a contar da celebração do contrato. 

3.3. O preço máximo estipulado e previsto para a presente licitação e futura contratação é de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). 

3.4. A rubrica orçamentária deste procedimento, fornecida pela Gerência de Orçamentos e 
Convênios - Secretaria de Finanças; 

03.002.04.122.0021.2006.3.3.90.39.05.00.- 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA 

3.5 O pagamento devido à licitante vencedora será efetuado mediante prestação dos serviços 
referente ao item com a devida apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento far-se-á por meio de procuração pública, particular ou carta de 
credenciamento conforme anexo VI do Edital com firma reconhecida e com poderes necessários para 
formulação de propostas, ofertas de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação, em 
nome da representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
empresa proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
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4.2. O representante deverá apresentar também, carteira de identidade ou 
equivalente que o identifique. 

4.3. O Estatuto ou Contrato Social e as alterações ou consolidado ou carta de 
credenciamento, ou procuração, para efeito de credenciamento, deverão ser apresentados fora do 
envelope da documentação de habilitação. 

4.4. Caso a empresa queira exercer o direito de preferência da Lei Complementar n° 123/2006, 
deverá apresentar, declaração expedida pela Junta Comercial, de comprovação da condição de 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou declaração assinada pelo Contador da 
empresa e pelo Sócio Administrador, deverá estar fora do envelope da documentação de habilitação. 

5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1", "2" e "3". 

5.1 Os Envelopes "1 ", "2" e "3" contendo respectivamente a documentação referente à 
habilitação, qualificação técnica e propostas de preços, deverão ser entregues na data, horário e local 
indicado no preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os 
seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
Tomada de Preço para Compras e Serviços N° 010/2016 
Envelope 01 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJn. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE N°. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
Tomada de Preço para Compras e Serviços N° 010/2016 
Envelope 02 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJn. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE N°. 03 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
Tomada de Preço para Compras e Serviços N° 010/2016 
Envelope 03 - PROPOSTA COMERCIAL 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJn. 
Endereço: 
Telefone: 



5.2 - A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não 
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes ou 
retificá-las. 

5.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

5.4 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no preâmbulo deste 
Edital, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega 
o protocolado pelo setor ou a entrega diretamente ao Presidente da Comissão de Licitação. 

5.5 - Os envelopes "01", "02" e "03" poderão ser entregues diretamente pela proponente à 
Comissão de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de 
Licitação não será responsável por qualquer perda de proposta enviada pelo correio ou outro serviço 
de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

6 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES. 

6.1 - O envelope '01' contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, econômico
financeira e fiscal deverá conter: 

6.1.1 - Para comprovação de Habilitação Jurídica: 

a) Contrato social e suas alterações ou consolidação e suas alterações em vigor, ou ato 
constitutivo e estatuto devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Cópia da Cédula de Identidade do sócio gerente, proprietário ou administrador; 

c) Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida 
por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo 
constante do Anexo V. 

d) Certificado de Registro Cadastral para Licitantes, válido na data de abertura desta 
licitação, expedido pelo Município de NOVA CANTU, dentro do prazo de validade. observada a 
necessária qualificação. 

e) Declaração de cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição 
Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9 .854, 
de 27 de outubro de 1999, de acordo com o modelo constante no Anexo IV. 

6.1.2 - Para comprovação da Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), válido para a data 
prevista para a abertura da presente licitação; 

b) Certidão Negativa do INSS; 

c) Certidão Negativa da Receita Federal; 

d) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

e) Certidão Negativa da Prefeitura Municipal da sede da proponente. 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho. 

6.1.3. Quanto a Qualificação econômica; 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias. 

6.2 - O envelope '02' contendo a documentação relativa à qualificação técnica devendo 
conter a seguinte documentação e que sofrerá a pontuação conforme tabela a seguir: 

TABELA - PONTUAÇÃO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RELACIONADA 
AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DOS TRABALHOS. 

ITEM DESCRIÇÃO Pontua__ç_ão Pontu~ão Máxima. 
Cópia autenticada de Certificado de 1(um) 5 pontos a 1 funcionário registrado na empresa ou sócio 

cada ano de 20 pontos 
da empresa seja advogado devidamente exercício inscrito na OAB/PR. 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que 01 (um) 

2 pontos a 2 funcionário registrado na empresa ou cada ano de ' . tenha experiência serviços 20 pontos SOCIOS em serviço 
prestados junto a Administração Pública prestado 
Municipal; 

Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento de 1 (um) funcionário 

3 registrado na empresa ou sócio da empresa 5 pontos a 
seja formado em uma das seguintes áreas: cada ano de 20 pontos 
administração, contabilidade ou economia, exercício 
com registro no Órgão competente e que 
comprove prestação de serviços junto ao 
setor público na área; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove a participação 4 pontos por 

4 do profissional de no mínimo 01 (um) 
certificado 

20 pontos 
cursos de qualificação no setor público de 
pelo menos 1 (um) sócio da empresa; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que pelo menos 
1 (um) funcionário registrado na empresa 

5 ou sócio da empresa tenha proferido ou 1 O pontos por 20 pontos 
ministrado treinamentos ou palestras ou atestado 
cursos com temas pertinentes ao setor 
público atestado pelo mínimo de 02 (duas) 
entidade 

PONTUAJ;_ÃO TOTAL 100 pontos. 
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7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE '3' -"PROPOSTA DE PREÇO" 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser preenchida em língua portuguesa e estar datilografada ou 
digitada com clareza, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em 
papel timbrado da licitante ou impressa por processo eletrônico com indicação do número da Tomada 
de Preços, contendo a razão social, inscrição, CNPJ e endereço completo da proponente, devidamente 
assinada pelo representante legal da empresa, informando: 

a) preço unitário e total, nos moldes do Anexo li-Proposta Comercial. 
b) forma de pagamento: Os Pagamentos serão efetuados após a execução dos serviços, 

mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente certificada pela Secretaria responsável. 
c) declaração de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data fixada 

para o seu recebimento e abertura; 
d) declaração de aceitação das condições do presente edital, sem restrições de qualquer 

natureza, e de que, se vencedora da presente, realizará os serviços de acordo com as normas e 
especificações vigentes, pelo preço proposto (Anexo ill); 

e) declaração de que a prestação de serviço se dará em conformidade com o objeto descrito no 
Anexo I- Termo de Referência. 

f) A proposta comercial deverá ser em Moeda Corrente Nacional, redigida em idioma nacional, 
unitário e total; apresentada em Ol(uma) via, datilografada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
enumeradas e presas entre si, original, rubricadas em todas as folhas, carimbadas e assinada por 
representante legal da empresa licitante. 

g) Nos preços propostos já deverá estar incluso todos os custos necessários para o fornecimento 
do objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado; 

7 .2. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital. 

7.3. Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que cotarem preços acima do valor 
máximo estipulado no edital para o serviço cotado. 

7 .4. Para efeito do pagamento das faturas, a proponente deverá indicar o número da conta 
corrente e o endereço da agência bancária onde deseja que sejam efetuados os créditos 
correspondentes. 

7.5. Na hipótese de discrepância entre os valores por extenso e algarismos e/ou totais e 
unitários, para efeito de cotejo prevalecerão sempre os primeiros, e entre esses, o valor por extenso. 

7.6. Todos os valores deverão ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do Edital e 
sem conter alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 

7.7. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será 
considerado este último. E em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão 
considerados os primeiros. 

7 .8. A análise das propostas pelo Presidente visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentarem preço acima do estipulado como valor máximo; 
c) Que apresentar propostas manifestamente inexequíveis comparados com o preço de 

mercado; 
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proponente examinou completamente este Edital, seus Anexos e demais documentos; que os 
comparou entre si e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto 
duvidoso antes de preparar a sua proposta e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar a 
proposta de forma completa e satisfatória. 

7.10- A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o 
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser 
registrado em ata. 

8- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

a) 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. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 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. 

c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9. DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

9.1. No dia, horário e local descrito no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e 
demais interessados, a Comissão de Licitação reunida em sessão pública, iniciará os trabalhos, 
recebendo e examinando a documentação entregue pelos licitantes, os quais serão rubricados pelos 
membros da comissão e pelos representantes legais dos licitantes. 

9.2. Expirado o horário estipulado para entrega, não será recebido qualquer envelope, quer seja 
referente à Habilitação, Qualificação Técnica ou Proposta Financeira. 

9.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação da 
documentação exigida e não inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá solicitar informações ou esclarecimentos adicionais que julgar 
necessário, de conformidade com o§ 3° do Artigo 43, da Lei Federal n.0 8.666/93 . 

9.4. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile. 

9.5. Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a Comissão Permanente 
de Licitação não se responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo - independentemente da data 
de postagem - não sendo dado ao licitante, qualquer garantia de participação na licitação no caso de 
haverem falhas ou atrasos na entrega. 

9.6. Após a abertura dos Envelopes de Habilitação, a Comissão de Licitação submeterá a 
documentação neles contidos ao exame e rubrica de todos os proponentes e aos membros da comissão. 
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Habilitação e após transcurso do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia expressa ao 
exercício deste direito, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão procederá a 
verificação das documentações referentes a qualificação técnica, com atribuição dos pontos a cada 
item analisado . 

9.8. Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes dos proponentes que se fizerem presentes. 

9.9. Informados os participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes e após 
transcurso do prazo recursal ou, na hipótese de haver renúncia expressa ao exercício deste direito, ou 
ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão procederá a abertura dos envelopes da 
Proposta de Preços. 

9.10. Das reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas Atas que serão assinadas por todos 
os presentes. 

9.11. O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da 
respectiva fase licitatória. 

9.12. A Comissão apreciará e analisará toda documentação apresentada pelos licitantes referente 
a cada fase processual e divulgará os licitantes habilitados e inabilitados. 

9.13. A Comissão se reserva o direito de adiar a abertura dos envelopes '01' '02' e '03', para a 
análise da documentação de habilitação, convocando os Licitantes participantes para continuidade do 
certame, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

9.14. Passadas essas fases, as propostas dos licitantes remanescentes irão para o julgamento 
f mal. 

9.15. Nos casos que o licitante não puder mandar um representante legal para a abertura dos 
envelopes e não tiver o interesse em passar vistas ao processo, poderá mandar, j unto aos envelopes das 
respectivas fases, o Termo de Renúncia conforme modelo constante do ANEXO VIII. 

9.16 Quando todas as empresas forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar às licitantes o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimada(s) da(s) causa(s) da 
inabilitação/não cadastramento. 

10. DO JULGAMENTO 

10.1 A análise das propostas e dos documentos de habilitação deverá observar o cumprimento 
de todas as condições estabelecidas na Lei D

0 8.666/93e demais normas aplicáveis, bem como no 
presente edital e seus anexos. 

10.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências mínimas deste edital, 
que ofertarem valor superior ao fixado para a presente licitação, que forem omissas, vagas, impuserem 
condições diferentes das dispostas no presente edital ou que contiverem descontos ou execução 
condicionada a prazos ou vantagens de qualquer natureza aqui não previstos, inclusive fmanciamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, bem como descontos ou vantagens baseados nas propostas das demais 
licitantes; que estiverem incompletas, incorretas, rasuradas ou contendo corretivos, que apresentarem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou, ainda, propostas com preços de valor 
zero, irrisórios ou manifestamente inexequíveis. 
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10.3 Para o julgamento das propostas serão verificadas as seguintes disposições: 
10.4 Proposta Técnica. 
10.4.1 A Nota Técnicas (NT) será avaliada com atribuição de pontuação máxima de 100 (Cem) 

pontos, através de Relatório final, considerados os fatores com a seguinte pontuação. 
10.4.1.1Será desclassificada a licitante que não atingir 50% (cinquenta por cento) dos pontos 

válidos de cada item da tabela constante do item 6.2 deste Edital. 
10.5 Apurado a Somatória de Pontos (SP) de cada Proponente, será calculada a Nota Técnica 

(NT) de cada Proponente, adotando-se a seguinte fórmula: 

NT = ST X 100 
MST 

Onde: 
NT 
ST 
MST 

= Nota Técnica. 
= Somatório Técnico da Proposta. 
=Maior Somatório Técnico obtido dentre os classificados. 

10.6 Apurado a Nota Técnica (NT) de cada Proponente, será calculada a Nota de Preço Total 
(NPT) de cada Proponente, adotando-se a seguinte fórmula: 

NPT = MPT X 100 
PTP 

Onde: 
NPT 
MPT 
PTP 

= No ta de Preço Total. 
= Menor preço total proposto dentre os proponentes 
=Preço Total Proposto pelo proponente 

Apurada a Nota Técnica (NT) e a Nota de Preço Total (NPT), de cada proponente, será 
calculada a Nota de Final (NF) de cada Proponente, adotando-se a seguinte fórmula: 

NF = NT X 0,6 + NPT X 0,4 

Onde: 
NF =Nota de Final; 
NT =Nota Técnica; 
NPT =Nota de Preço; 
0,6 =Peso atribuído à Técnica; 
0,4 = Peso atribuído ao preço; 

A classificação das Proponentes far-se-á em ordem crescente dos valores das Notas 
Finais (NF). 
Será adjudicada a Proponente que obtiver a maior Nota Final (NF). 

11. DOS RECURSOS E DAS PENALIDADES 

11.1. Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da publicação na Imprensa Oficial. 

11.2. Na hipótese de interposição de recurso, todos os licitantes serão comunicados. 

11.3. É facultado a qualquer licitante - através de seu representante legal para o certame -
formular observações no transcurso das sessões da licitação, sendo as mesmas transcritas na respectiva 
Ata ou em documento próprio, o qual fará parte integrante daquela. 



11.5. Para a efetiva interposição de recurso, deverão ser observados os seguintes elementos: 
a) Ser dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação; 
b) Protocolado dentro do prazo previsto na legislação, no horário de expediente do 

Município, Sala de Licitações, cujo endereço está descrito no preâmbulo deste Edital; 
c) O recurso deverá ser fundamentado em fatos e/ou legislação; 
d) O documento deverá ser assinado pelo representante legal do licitante ou por mandatário 

devidamente munido de instrumento de procuração, o qual deverá seguir em anexo; 
e) Não serão conhecidos os recursos que estejam em desacordo com aqui estabelecido. 

11.6. O recurso será interposto perante a Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, à autoridade superior, 
devidamente informado, sendo, nesse caso, a decisão proferida dentro do prazo estabelecido em Lei e 
comunicada a todos os licitantes. 

11.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item seguinte, a Contratada em caso de mora ou 
inadimplemento de suas obrigações, ficará sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) pela inexecução 
total ou parcial, dos serviços objeto deste Edital, a ser calculada sobre o valor total do contrato. 

11.8. Entende-se ainda por inexecução parcial, a eventual perda de prazo processual, ou desídia 
na sua condução. 

11.9. As seguintes sanções poderão ser aplicadas a Contratada, sem prejuízo da reparação dos 
danos causados ao Município e das demais cominações definidas neste instrumento, garantida a defesa 
prévia: a) Advertência; b) multa; c) suspensão do direito de participar em licitação e de contratar com 
o Município por prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a União Estados, Distrito Federal e Municípios, e descredenciado do sistema de fornecedores do 
Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no contrato 
de prestação de serviços e nas demais cominações legais. 

11.10. As sanções defmidas no item anterior poderão ser aplicadas- de acordo com a gravidade 
da falta, a critério do Município, garantida a ampla defesa - a Contratada nos seguintes casos, dentre 
outros: a) falhar ou fraudar na execução do contrato; b) deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa; c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; d) recusa em manter a 
proposta, observado o prazo de sua validade; e) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
deste instrumento; f) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

11.11. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no§ 12 do art. 113. 

11.12 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 
em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, Carta Convites ou concurso, 
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

12 -DOS RECURSOS 
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12.1 - Somente serão aceitos recursos previstos na Lei n°. 8.666/93, os quais deverão ser 
protocolados, tempestivamente, na Prefeitura Municipal de NOVA CANTU no horário das 08:00 às 
11:30 e das 13:30 ás 16:00 horas, devendo ser dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à Autoridade Superior. 
Subindo ao conhecimento da Autoridade Superior, deverá esta proferir decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento do instrumento pela mesma, sob pena de responsabilidade. 

12.2 - A falta de manifestação, no prazo legal, importará a decadência do direito de recurso e, 
consequente adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 

12.3 - Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas 
fora do prazo legal. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - Após o julgamento e classificação das propostas o processo Iicitatório será encaminhado 
ao Sra. Prefeita Municipal para fms de deliberação quanto a adjudicação de seu objeto ao licitante 
vencedor e homologação do certame. 

13.2 - O resultado deste procedimento será divulgado através dos meios usuais de comunicação 
(edital, mural, "fac-símile" ou publicação na imprensa oficial). 

13.3 - Homologada a licitação e celebrado o contrato, será a empresa vencedora notificada, por 
escrito, para assinar e retirar o contrato. 

14 - CONTRATAÇÃO 

14.1 -Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar o Contrato ou instrumento 
equivalente, adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando
se às penalidades previstas em lei. 

14.2 - Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária deverá se 
encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 

14.3 -Quando o convocado não assinar o contrato ou rejeitar a ordem de serviço no prazo e 
condições estabelecidas neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o presente Edital, ou 
revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei n° 8.666/93. 

14.4. Reserva-se ainda, ao Município, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços contratados, desde que haja conveniência para a Administração, devidamente 
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terá direito a receber os 
serviços efetivamente executados até a paralisação. 

14.5. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado da ata de registro de preço. 



15 - PRAZOS 
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. 15.1 -0 prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
Igual e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n o 8666/93, limitado a 60 
(sessenta) meses. 

16- DA FISCALIZAÇÃO, REUNIÕES E GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO. 

16.1 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscal izada pela Secretaria de 
Administração , nos termos do Art. 67 da Lei n ° 8666/93. 

17 - DAS PENALIDADES 

17.1- No caso de não cumprimento do prazo de execução do serviço do objeto será aplicável à 
contratada multa moratória de valor equivalente a 2 % (dois por cento) sobre o valor total da proposta. 

17.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura Municipal de NOVA CANTU 
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 
8.666/93, sendo que em caso de multa corresponderá a 2 % (dois por cento) sobre o valor total do 
contrato. 

18 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços solicitados na quantidade de 
horas utilizadas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, mediante apresentação da respect iva Nota 
Fiscal. 

18.2. Por ocasião da apresentação da fatura, a Contratada deverá anexar Prova de regularidade 
com o INSS e FGTS. 

19 - DA CONTRATAÇÃO 

19.1 -A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 
de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório, conforme anexo IX. 

19.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, estiverem com 
os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

19.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 
trata o subitem 20.2 deste item, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

19.4 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer a Prefeitura Municipal de NOVA CANTU, junto ao Setor de Lic itação, para assinar o 
termo de contrato. 
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19.5 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua propos~.:l C~_"? 
apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na 
ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

20 - DAS PENALIDADES 

20.1. Pelo inadimplemento das obrigações, quer como participante da Tomada de Preços, quer 
como contratante, os licitantes estarão sujeitos as seguintes penalidades, conforme a infração: 

20.2. Deixar de apresentar documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 2% sobre o último lance ofertado do 
valor total do item; 

20.3. Manter comportamento inadequado durante a Tomada de Preços: afastamento do atual 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

20.4. Não mantiver a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com qualquer órgão da Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 2% 
sobre o valor do último lance ofertado; 

20.5. Executar o contrato com irregularidades, porém passíveis de correção durante a execução 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 

20.6. Executar o contrato com atraso injustificado: multa de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato, até o limite de 1 (um) dia, após os quais será considerada inexecução contratual; 

20.7. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 

20.8. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

20.9. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade acumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão da 
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 2 % sobre o valor atualizado do contrato; 

20.10. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

20.11. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação fmanceira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito a Prefeitura Municipal de NOVA CANTU, a 
Comissão de Licitação, situada na Rua Bahia, 85, Centro, em NOVA CANTU, ou pelo telefone (44) 
3527-1281, no horário compreendido entre as 08h00min e 11h00min horas e das 13h30min às 
16h00min horas, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para recebimento 
dos envelopes. 
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21.2. Os questiOnamentos recebtdos e as respecttvas respostas com relação a presente Tom<I'J'to!---
de Preços encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Compras. 

21.3. Os casos omissos da presente Tomada de Preços serão solucionados pelo Presidente da 
Comissão com apoio do Setor Jurídico do Município. 

21.4. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, todas as datas constantes deste edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente aos horários fixados. 

21.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço, os números de fax e telefone e o e-mail. 

21.6. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião. 

21.7 - Fica assegurado ao Município de NOVA CANTU o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e a anulará por ilegalidade de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, de parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 

21.8 - No caso da sessão pública, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda 
do Presidente e serão exibidos, ainda fechados de forma indevassável e com as rubricas, aos 
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

21.9 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e ou 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.10- Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente. 

21.11- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no Município de NOVA CANTU. 

21.12- As normas que disciplinam este certame serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a fmalidade 
e a segurança da futura contratação. 

21.13- Como condição para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá se encontrar 
nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o recebimento dos 
pagamentos relativos aos serviços prestados e aceitos em toda a vigência da contratação. 

21.14 - Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes na 
Minuta do Contrato (Anexo IX). 

21.15 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
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21.16 - O proponente ao participar da presente licitação, expresso automaticamente 
concordância aos termos deste Edital. 

21.17 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando, solicitados 
formalmente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Bahia, 85, Centro, 
em NOVA CANTU, ou pelo telefone (44) 3527-1281, de segunda a sexta-feira nos horários das 08:00 
às 11:30horasedas 13:00às 16:00horas. 

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I -Termo de Referência 
b) Anexo 11 - Proposta Comercial; 
c) Anexo ill - Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos 

supervenientes; 
d) Anexo IV - Declaração não emprega menor; 
e) Anexo V - Declaração inexistência de fato superveniente; 
f) Anexo VI - Carta credencial; 
g) Anexo VII -Termo de Renúncia; 
h) Anexo VITI- Declaração "Empresa De Pequeno Porte I Microempresa; 
i) Anexo IX- Minuta de Contrato; 
j) Anexo X- Tabela para apuração da pontuação - Qualificação Técnica. 

Prefeitura Municipal de NOVA CANTU, 12 de Setembro de 2016 .. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

l - OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICOS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM 
GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO MATÉRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 
TRIBUTÁRIOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, PLANEJAMENTO 
EXTRA TEGICO, PROCEDIMENTOS LI ClT ATÓRIOS E CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS, 
RELACIONAMENTO COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DAS 
TRÊS ESFERAS, TRIBUNAIS DE CONTAS, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO 
ADMINISTRATIVAS, E PROCESSO LEGISLATIVO, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS 
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NA SEDE DA EMPRESA CONTRATADA, OU AINDA 
EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL DO CONTRATO, HORAS PARA O MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU-PR. 

( X ) Contratação ( ) Registro de preços ( ) Aquisição 

I 2 - JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a necessidade da atual administração atender as exigências do ultimo ano da gestão e 
pela falta de servidores especializados na elaboração de alguns procedimentos, necessitando esforços para 
organizar o Município, assim neste momento se faz necessário contratar empresa especializada para prestar o 
serviço acima especificado. 

Conhecedores que somos das atividades desenvolvidas por cada setor da administração pública, 
impossível afirmar que os mesmos possam elaborar e executar um plano de trabalho sem o auxilio de técnicos 
externos a administração, ou seja, sem o auxilio de uma empresa especializada, tomando necessária a 
contratação de uma empresa para auxiliar neste trabalho. 

Ante a esta necessidade e de mãos de três orçamentos solicito ao Departamento de Licitação a abertura 
de procedimento administrativo e se possível a contratação imediata de empresa para Realizar o Planejamento 
Estratégico. 

li.::O:ESPECIFICA os 

Item Qtde Un. Descrição Preço Unit. Total Item 
Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços técnicos especializados 

I 300 Horas. em diagnósticos, treinamento e capacitação em R$ 200,00 R$ 60.000,00 
gestão pública, abrangendo matérias de 
processos administrativos, tributários, 
desenvolvimento econômico e social, 
procedimentos licita tó rios e contratos 
administrativos, captação de recursos, 
relacionamento com outros órgãos da 
administração direta e indireta das três 
esferas, tribunais de contas, reforma e 
reestruturação administrativas, e processo 
legislativo, os serviços deverão ser prestados na 
sede do município de NOVA CANTU, na sede 
da empresa contratada, ou ainda em local 
designado pelo fiscal do contrato, horas para o 
município de NOVA CANTU - pr. 

R$ 60.000,00 
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j 4 - TABELA - PONTUAÇÃO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ITEM DESCRIÇÃO Pontuação Pontuação Máxima. 
Cópia autenticada de Certificado de I(um) 

1 funcionário registrado na empresa ou sócio da 5 pontos a cada 
empresa seja advogado devidamente inscrito na ano de exercício 20 pontos 

OAB/PR. 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que OI (um) 

2 pontos a cada 2 funcionário registrado na empresa ou sócios 
tenha experiência em serviços prestados junto a ano de serviço 20 pontos 

Administração Pública Municipal; prestado 

Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento de 1 (um) funcionário registrado na 

3 empresa ou sócio da empresa seja formado em 
5 pontos a cada uma das seguintes áreas: administração, 
ano de exercício 

20 pontos 
contabilidade ou economia, com registro no 
Órgão competente e que comprove prestação de 
serviços junto ao setor público na área; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove a participação do 

4 pontos por 4 profissional de no mínimo OI (um) cursos de 
certificado 

20 pontos 
qualificação no setor público de pelo menos I 
(um) sócio da empresa; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que pelo menos I 
(um) funcionário registrado na empresa ou 

I O pontos por 5 sócio da empresa tenha proferido ou ministrado 
atestado 

20 pontos 
treinamentos ou palestras ou cursos com temas 
pertinentes ao setor público atestado pelo 
mínimo de 02 (duas) entidade 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos. 

5 - LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados parcialmente na sede do Município de NOVA CANTU, na sede da empresa 
contratada, ou em local que o fiscal do contrato indicar. 

j 6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para 
tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados. 

Rejeitar em todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o contrato. 

Proceder o pagamento do contratado, na forma e prazo pactuado. 

Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contatados. 
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7 - PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 

A Empresa vencedora iniciara a execução dos trabalhos imediatamente após a assinatura do contrato, e 
emissão de autorização emitida pela administração pública. 

Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a Prefeitura Municipal de NOVA 
CANTU ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços objeto desta 
licitação. 

Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, inclusive materiais, 
mão-de-obra, locomoção, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e 
outras decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer relação de solidariedade ou subsidiariamente 
com a CONTRATANTE. 

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE, cujas 
obrigações se obrigam atender prontamente. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

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

Comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições 
inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução 
do contrato. 

I 8 - DO ACOMPANHAMENTO, DA EXECUÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO 

Os serviços serão executados conforme descrito no item 4 deste Termo. 

A fiscalização ficará sob responsabilidade de pessoa vinculada a Secretaria de Administração do 
Município, vinculada ao gabinete da Prefeita. 

I 9- ESTIMATIVA DO vALOR 

O valor maximo proposto para a contratação do referido serviço não pode ultrapassar R$ 60.000,00, 
(Sessenta mil Reais). 

10- REAJUSTE. 

Durante os primeiros 12 meses do contrato não haverá reajuste de preços, podendo ser reajustado após 
12 (doze) meses, com base no índice econômico IGP-M dos últimos 12 (doze) meses. 

11- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá
lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 12 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
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§ 22 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

J 12 - DA VERACIDADE DO VALOR ORCADO 

Certifico que o VALOR previsto no item 8 foi obtido através de pesquisa com possíveis fornecedores, e 
estão dentro do preço do mercado. 

!13 - DISPOSIÇÕES GERAISIINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 



ANÉXOll 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇO 

___ ___,EM _____ .DE _____ DE 2016. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

REF: - EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.0 010/2016. 

PREZADOS SENHORES, 

APRESENTAMOS E SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS 
PARA O OBJETO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, CONFORME A SEGUIR: 

Item Qtde Un. Descrição P reço Unit. Total Item 
Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços técnicos 

1 300 Hora especializados em diagnósticos, R$ R$ 
s. treinamento e capacitação em gestão 

pública, abrangendo matérias de processos 
administrativos, tributários, 
desenvolvimento econôm•co e social, 
procedimentos licitatórios e contratos 
administrativos, captação de recursos, 
relacionamento com outros órgãos da 
administração direta e indireta das t rês 
esferas, tribunais de contas, reforma e 
reestruturação administrativas, e processo 
legislativo, os serviços deverão ser 
prestados na sede do município de NOVA 
CANTU, na sede da empresa contratada, 
ou ainda em local designado pelo fiscal do 
contrato, horas para o município de 
NOVA CANTU - pr. 

R$ 

0 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA 

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS PELO PREGOEIRO. 

OBS: OBSERVAR EXIGÊNCIAS NO ITEM 7 DO EDITAL. 

ATENCIOSAMENTE, 

(NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA) 
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ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

A empresa CNPJ/MF n° 
sediada à (endereço completo), declara, 

expressam ente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital em consideração e dos 
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo LICITADOR quanto à qualificação, apenas das 
proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral 
possibilidade de executar os serviços. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32, § 2° da Lei 8.666/93. 

_______ (local),_de ___ de2016. 

(Declarante) 
Nome: 

RG: 



ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DO MENOR 

(inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/99) 

A empresa .................. .... ...... ................ .... .. ... ... .... .......... .. ... .......... , CNPJ n.0 
• • •••• • ••• • ••••••. • • • , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ........ ........ ......... ..... .. .............. .. , portador(a) 
da Carteira de Identidade n° ..... ...... ..... ... ... .... e do CPF n° ...... ..... .... ...... , DECLARA que, sob 
as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumpre o Disposto no 
Inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal, não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

_______ (l,ocal),_de _ __ de2016. 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços n°. 010/2016, instaurado por 
esse .............. (órgão ou entidade licitante), que não fomos declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Local, (data). 

Carimbo e Assinatura 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
RUA BAHIA N• 85- CENTRO - NOVA CANTU - PR.-CEP: 87330 "D 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- FONE (044)3527-1281-FONE FAX (044) 3527-136 LU 
0 
c8,,.,-- r 

E-MAIL: PMNCANTU@HOTMAIL.COM OU PMNCANTU@IG.COM.BR ct r L · ' · - - -
0.. 

ANEXO VI 

CARTA CREDENCIAL 

À Comissão Permanente de Licitações do Município de NOVA CANTU-PR 

Ref: TOMADA DE PREÇOS n° 010/2016. 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, ____________ _ _: portador da Cédula de Identidade, 
R.G. n° inscrito no CPF/MF, sob n° 
______ ______ , na qualidade de responsável legal pela proponente 
------------------~ vem, pela presente, informar a V. Sas. 

, portador (a) da Cédula de Identidade n° que o Sr (a). 
___ _ ___ e CPF n° é a pessoa designada por nós para 
representar nossa empresa junto a Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - PR e 
acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas 
de preços, assinar atas e demais documentos, bem como poderes para interpor recurso e 
desistir de sua interposição a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

_______ (local),_ de _ _ _ de2016. 

Razão Social: 
Representante Legal: 

CPF: 
Assinatura/Firma reconhecida 
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ANEXO VII 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - PR 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tornada 
de Preços n° 010/2013, TIPO Técnica e Preço GLOBAL ,por seu representante credenciado, 
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que 
não pretende recorrer da decisão da Comissão de licitação, que julgou os documentos de 
habilitação preliminar, bem como do julgamento de sua proposta de preço, renunciando, 
assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em 
conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes 
de proposta de preços dos proponentes habilitados e, resultado final do certame, 
respectivamente. 

_______ (local),_ de ___ de2016. 

nome e assinatura do representante legal da proponente 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO "EMPRESA DE PEQUENO PORTE I MICROEMPRESA 

(nome/razão social) ....... .. ................ , inscrita no CNPJ N° ............................ por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr(a) ... ... ... .... ...... ........... ... .. ...... portador (a) da Cédula de 
Identidade n° .... .. ............. ..... ................. e CPF n° .. .. .................................... ,DECLARA, sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresas ou empresa de 
pequeno porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no §4° do artigo 3° da lei Complementar n° 123/06. 

(local e data) 

Assinatura 
Nome do licitante ou representante legal 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO no 00/2016 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E A EMPRESA ------

1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA CANTU pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob N° 77.845.394/0001-03com sede à Rua Bahia, 85, Centro, em NOVA CANTU, 
Paraná, neste ato representado pela Exma. Sr. Prefeito Municipal, Sr Airton Antonio Agnolin, portador 
da CIIRG N° da SSP/PR. e inscrito no CPF/MF N° residente e 
domiciliada nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. 

2. E, de outro lado, a empresa ... ... ................... , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob N° ............... .. , com sede na .......... , n.0 

......... , ........ , na Cidade de ........... , 
neste ato representada pelo Sr. ............. .... , portador do CIIRG N° ......... - SSP/PR e inscrita no 
CPFIMF N° . ........ .. ....... , doravante denominada CONTRATADA. 

"As partes acima nomeadas e qualificadas, acordam e ajustam fmnar o presente 
contrato, nos termos da Lei n.0 8.666; de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações 
pertinentes, assim como pelas condições do Edital Modalidade Tomada de Preços n.0 010/2016, e 
pelas cláusulas a seguir expressas, defmidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes." 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados em 
diagnósticos, treinamento e capacitação em gestão pública, abrangendo matérias de processos 
administrativos, tributários, desenvolvimento econômico e social, procedimentos licitatórios e 
contratos administrativos, captação de recursos, relacionamento com outros órgãos da 
administração direta e indireta das três esferas, tribunais de contas, reforma e reestruturação 
administrativas, e processo legislativo, os serviços deverão ser prestados na sede do município de 
NOVA CANTU, na sede da empresa contratada, ou ainda em local designado pelo fiscal do 
contrato, horas para o município de NOVA CANTU- Pr. 

Parágrafo primeiro - As condições de execução do presente Contrato encontram-se especificadas no 
Edital Modalidade Tomada de Preços n° 010/2016 e seus Anexos, que são partes integrantes deste 
instrumento contratual, para todos os efeitos legais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura e 
podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta) meses nos termos do art. 57, inciso 
li, da Lei n o 8666/93 . 

O Presente contrato poderá ser revogado pela Administração Pública, a qualquer momento 
desde que o Contratado seja cientificado com 30 dias de antecedência do termino do Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR CONTRATUAL 

PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR PACTUADO NO PROCESSO 

DE TOMADA DE PREÇOS É DE: R$. _____ ('------~). 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato nas 
condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos. 

Parágrafo primeiro: - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com 
referência à execução dos serviços. 

c) Manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 
contratado. 

Parágrafo segundo: - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula primeira 
e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente contrato do 
Contratante: Secretaria de Administração e Finanças. 

b) Atender aos encargos de lei; 

c) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços vinculados 
por este contrato, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
eventualmente possa ocorrer; 

d) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o 
objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência, que deverão 
ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

e) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no 
Edital Modalidade TOMADA DE PREÇOS n° O 10/2016, durante a vigência do 
Contrato. 

f) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

g) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas compras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado da ata de registro de preço 

h) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71, da Lei n ° 8666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços solicitados na quantidade de horas 
utilizadas, até o dia 1 O (dez) do mês subsequente, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

Por ocasião da apresentação da fatura, a Contratada deverá anexar Prova de regularidade 
com o INSS e FGTS. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEffiO 

As despesas deste Contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária, do 
Orçamento da Prefeitura Municipal de NOVA CANTU. 
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Dotação Utilizada 

03.002.04.122.0021.2006.3.3.90.39.05.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, constante no Parágrafo Primeiro 
da Cláusula Segunda deste instrumento, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor 
equivalente a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total da parcela correspondente, por 
dia útil excedente ao respectivo prazo. 

Parágrafo único: -Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a Prefeitura Municipal de 
NOVA CANTU, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87, 
da Lei n° 8.666/93 e multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados no art. 78, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Parágrafo único: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e 
suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 -Código de Defesa do Consumidor, no 
Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que 
não explicitadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio 

de protocolo . Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Administração, nos 
termos dos§§ 1 o e 2° do Art. 67 da Lei no 8666/93 . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE 
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pelo 
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1 o, da Lei 8. 666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, para dirimir dúvidas ou questões 
decorrentes do presente Contrato. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual 
teor, os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

NOVA CANTU, < ... >. 
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Testemunhas: 



ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03- FONE (044) 3527-1281- FONE FAX (044) 3527-1363 

E -MAIL: PMNCANTU@HOTMAIL.COM OU PMNCANTU@IG.COM.BR 

ANEXO IX 

TABELA - PONTUAÇÃO REFERENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DESCRIÇÃO 
Cópia autenticada de Certificado de 1(um) 
funcionário registrado na empresa ou sócio 
da empresa seja advogado devidamente 
inscrito na OAB/PR. 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que 01 (um) 
funcionário registrado na empresa ou 
sócios tenha experiência em serviços 
prestados junto a Administração Pública 
Municipal; 

Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento de 1 (um) funcionário 
registrado na empresa ou sócio da empresa 
seja formado em uma das seguintes áreas: 
administração, contabilidade ou economia, 
com registro no Órgão competente e que 
comprove prestação de serviços junto ao 
setor público na área; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove a participação 
do profissional de no mínimo 01 (um) 
cursos de qualificação no setor público de 
pelo menos 1 (um) sócio da empresa; 
Cópia autenticada de Certificado ou 
Documento que comprove que pelo menos 
1 (um) funcionário registrado na empresa 
ou sócio da empresa tenha proferido ou 
ministrado treinamentos ou palestras ou 
cursos com temas pertinentes ao setor 
público atestado pelo mínimo de 02 (duas) 
entidade 

PONTUAÇÃO TOTAL 

(local e data) 

Assinatura 

Comprovação 

5 pontos a 
cada ano de 

exercício 

2 pontos a 
cada ano de 

serviço 
prestado 

5 pontos a 
cada ano de 

exercício 

4 pontos por 
certificado 

1 O pontos por 
atestado 

Nome do licitante ou representante legal 

Pontuação Obtida. 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
E lADO O -PARANA- -

CNPJ n.845.394/0001-03 

PROCESSO n° 051/2016 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 010/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICOS, TREINAMENTO E CAPACITACÃO EM GESTÃO 
PÚBLICA, ABRANGENDO MATÉRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. TRIBUTÁRIOS. 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. PLANEJAMENTO EXTRATIGICO. PROCEDIMENTOS 
LICITA TÓRIOS E CONTRA TOS ADMINISTRATIVOS. RELACIONAMENTO COM OUTROS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRACÃO DIRETA E INDIRETA DAS TRÊS ESFERAS. TRIBUNAIS DE CONTAS. REFORMA E 
REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVAS, E PROCESSO LEGISLATIVO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER 
PRESTADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NA SEDE DA EMPRESA CONTRATADA. OU 
AINDA EM LOCAL DESIGNADO PELO FISCAL DO CONTRATO. PARA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
PR 

VALOR ESTIMADO- R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais). 

PARA· . 
ORDENADOR DE DESPESAS: PREFEITO MUNICIPAL 

l Ali ..4 

' lliA r;o.J I 17/NI/\ .i:;tvJ 

Visto: l· ft'roN ANTORiõ AG~UN DATA: 12 I 09 I 2016 
~f'(CrCIIV 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
OR ENTÁRIA: t)Od- - ~b- _?_I ô '3 tú 

DI 

Visto,: 

DATA: 12 I 09 I 2016 

DATA: 12 I 09 

I 09 I 

-Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Mail 
licitacao@novacantu.pr.gov.br 

I 2016 


