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DISPENSA

062/2823

OBJETO do presente termo é dispensa de licitação para contratação de formação
pedagógica na área de Educação Especial para professores da Rede Municipal de
Ensino conforme e}dgências estabelecidas neste instrumento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUÂÇU - PR

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é dispensa de licitação para contratação de formação
pedagógica na área de Educação Especial para professores da Rede Municipal de Ensino
conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

2 – JUSTIFICATIVA:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de capacitar os professores para
trabalhar no âmbito da educação inclusiva, qual é importante para permitir que os estudantes,
ainda que apresentem necessidades especiais, se desenvolvam no convívio de outros alunos de
uma escola regular, tornando-se parte integrante da sociedade
Ainda, a referida formação irá compor o calendário de estudo e planejamento dos professores no
início do ano letivo 2023e irá atender o contido no Artigo 62 da Lei n'’ 9.394 de 20 de Dezembro de
1996

S 1'J A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão
promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

3 –CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitação por menor valor.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOL CITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

Apresentação da documentação exigida na Lei 8.666 de 21 de jJlhO de 1993 e suas
alterações, de acordo com a modalidade de licitação.

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços, a formação continuada, desta licitação, deverá ser entregue em 03 etapas
de 4 horas cada (sem ônus de entrega), para a Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do
Iguaçu

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

O serviço deverá ser executado com inicio no 03/02/2022,
nota de empenho.

após o recebimento da

Os serviços serão acompanhados pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência.

Os serviços poderão ser rejeitado no todo, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 1

diasl a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

7– OBRIGAÇÕES :
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DA CONTRATADA:
?REFEt' fURA MUNICIPAL DE CRUZE}RO DO IGUAÇU - PR

Efetuar os serviços de forma satisfatória, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital.

- corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

DO CONTRATANTE:

Acompanhar a formação continuada no prazo e condições estabelecidas no Edital e
seus anexos;

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8 – ESPECIFICAI

ltemIDescrição
:ÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

Valor.
Und

Valor
Total

Formação continuada na área de educação especial e-

inclusiva, aos docentes da rede municipal de educação.

]A formação deverá apresentar no mínimo os seguintes,
]Conteúdos programático:
1. Áreas da educação especial: os sujeitos do processo}

'educacional especial: portadores de necessidades:
:educacionais especiais; (4 horas)
12. O Plano de Atendimento Educacional
Individualizado/Taxionomia de Bloom(4 horas)
13. Perspectivas para a construção de uma Sociedade:
Inclusiva: família, escola e sociedade. (4 horas)

01 und 7.500,00 l 7.500,00

]Carga horária mínima: 12 horas

.A formação deverá ser coin cellificação.

'0 Local será definido pela Secretaria de Educação.

Valor Total: R$ 7.500,00

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO iGUAÇU - PR.

O acompanhamento dos serviços, e a fiscalização da execução do contrato, será
efetuado pela Servidora Simoni Gregolon Grassi, Diretora do Departamento de Coordenação de
Ensino Fundamental, cujo CPF n') 037.146.979-18Telefone (46)3572-8007 a fim de verificar a
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

10 - DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- Data de envio do termo 12/12/2022

– Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Francielli F. Zanolla

– Telefone para Contato: (46) 3572-8007

11 – AUTORIZAÇÃO:

Cruzeiro do Iguaçu,12/12/2022

mr ieli'a
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR.

ANEXO II – OBTENÇÃO MENOR VALOR

Lote 1

{4ii:

i}r ;•

1 IFormação continuada na área de educaçãol
lespecial e inclusiva, aos docentes da rede:

lmunicipal de educação.

01 1

.A formação deverá apresentar no mínimo
los seguintes Conteúdos programática:

1. Áreas da educação especial: os sujeitos:
ldo processo educacional especial::
iportadores de necessidades educacionais:
lespeciais;
:2. O Plano de Atendimento Educacional
Individualizado/Taxionomia de Bloom

,3. Perspectivas para a construção de uma:
!Sociedade Inclusiva: família, escola e:

!sociedade.

9.000,00 8.500,00
1

7.500,00 03

ICarga horária mínima: 12 horas

.A formação deverá ser com certificação.

1

'0 Local será definido pela Secretaria de 1

-Educação.

WIener valor: HFiVI Cursos e Treinamentos– CNPJ: 46.023.359/0001-85
Segue anexo documentação do fornecedor.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL OOO qQ 6

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DEN

20.373.282/0001 -80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/06/2014

NOME Fa

ATENAS CENTRO DE EDUCACAO LTDA

E

ATENAS CENTRO DE EDUCAO LTDA

85.13-9-00 - Ensino fundamental

C
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada ')
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada ’)
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e simIlares
85.20-1-00 - Ensino médio
85.93-7-00 - Ensino de idiomas (Dispensada *}

Treinamento em informática (Dispensada *)
gerencial (Dispensada *)Treinartlento em desen'võlvimento profissional

Cursos preparatórios para concursos (Dispensada *)

1

MRMaFi=[gM
206-2 ' Sociedade Empresária Limitada

R DO COMERCIO

CENTRO NORTE
MUNIC

DOIS VIZINHOS

ENDEREÇO ELrrRÕNICO

FISKDOISVIZINHOS@GMAIL.COM
TELEFONE

(46) 3536'1103

M FE
+++M

O
02/06/2014

E
+++#+É++

0
+++++H+ 1

1

(+) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n'’ 51, de ll de
junho de 2019t ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos enfes federaüvos, não tendo a' Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 09:47:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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RAZÃO SOCIAL:- ATENAS CENTRO DE EDUCAÇÃO LTDA

CNPJ:- 20.373.282.0001-80

ENDEREÇO:- RUA DO COMÉRCIO, 950 – CENTRO NORTE

E-MAIL:-rosemeriback(.@mail.com

TELEFONE/CELULAR:46 999034869

i
g
E

8
E
É

E

PESQUiSA DE PWÇ’CJS

Solicitamos a cotação de preços para:

ValorUnidadeDescriçãoItem

O R$ 9.000.0001Cursoárea deFonnação01

educação especial e inclusiva, aos

docentes da rede municipal de educação.
1

Conteúdos programáücos do curso:
1. Áreas da educação especial: os sujeitos do

processo educacional especial; portadores de

necessidades educacionais especiais;
2. O Plano de Atendimento Educacional

Individualizada/Taxionomia de Bloom

3. Perspectivas para a construção de uma

1 Sociedade Inclusiva: família, escola e
sociedade. O estudo de caso.8
O Curso se Distribui em 12 hs de CUTSO,

(:orLtendo 3 módulos de 4 horas.

Local e data: Dois Vizinhos, 09 de 8 membro de 2022.

Carimbo e assinatura do responsável pelo €3rçamen€o acinia:

b?- hAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

21.313.454/0001-92
MATRIZ

NOME

CENTRO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EDUCAR EM REDE LTDA I
1DO

EDUCAR EM REDE
NTO (NOME D

mA M/ FAPRe

!!!TFêjname,nto em qçsenv.olvimento profissibõál-ê'gerencial

s IEÓnlsMM
Não informada

CÔDIGOÉbESCRmo NA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R DR. JOAO DE AGUIAR

CEP
86.400..000

,c

JACAREZINHO

co
CONTATO@EDUCAREMREDE.COM.BR

TELEFONE

(43) 3525-3838

Mmf;E
+++H

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRÀ
30/10/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nc) 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 09:48:IG (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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Centro de Treinamento em Desenvol Profissional - Educar em Rede
Avenida Drc’ João de Aguiar, 525 . Vila Setti - Jacarezinho, PR

CNPJ: 21.313.

M
:1:

ãÉ Wg

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL -
EUCAR EM REDE

CNPJ: 21 .31 3.454/0001-92

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOÃO DE AGUIAR, 525

E-MAIL: CONTATO@EDUCAREMREDE.COM.BR

TELEFONE/CELULAR: (43) 9 9652-6881

PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a cotação de preços para:

Descrição Unidade Valor

Fo: área de educaçãocontinuada

especial e inclusiva, aos docentes da rede

municipal de educação.
1

Conteúdos progl'amáticos do curso:

1. Áreas da educação especial: os sujeitos do

processo educacional especial: portadores de

necessidades educacionais especiais;
2. O Plano de Atendimento Educacional
Individualizado/Taxionomia de Bloom

3. Perspectivas para a construção de uma
Sociedade Inclusiva: família, escola e

1 sociedade. O estudo de caso.

Curso 01 R$8.500,00

O Curso se DistrIbui em 12 hs de curso.

Contendo 3 módulos de 4 horas.

Jacarezinho, 07 de dezembro de 2022.

Gestão Pedagógica - Educar em Rede

r
' 23.313.454/000r -92 -7

1 1 81r$baD :::: :13T1: : : : 1:: ?= p R o Fn

L 1E1111l:1;1::if1=== 1::::: ::::h ::r:::11 gJ
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE tb
46.023.359/0001 -85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME

MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925

0O DO

H F M CURSOS E TREINAMENTOS

BmIMTmRlmRE
Treinamento em de$envolvimento profissional e gerencial

-a=êTEnaTçRmKmMMtTRa:mm
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos

FÃTõ
213-5 - Empresário (Individual)

10 R RUA PADRE ANCHirrA APT 102

CENTRO
-mLITc-nPô

DOIS VIZINHOS

0 mITã
MARCIOJB26@HOTMAIL.COM

l

(46) 8825-7840

=ATAT;:mTçmEimST-m
13/04/2022

mEI
++++++H

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.8631 de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 09:46:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
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PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS.

PARA O MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU.

A/c: Sra. Francielli Felissetti Zanolla – Secretária de Educação e Cultura_

Os principais objetivos desta Formação Pedagógica são:

'. Oferecer aprimoramento e capacitação para a equipe pedagógica,

'. Orientar na organização do trabalho pedagógico e planejamento das atividades
pedagógicas

'. Auxiliar a Secretaria Municipal de Educação na elaboração de projetos e a aplicação
dos mesmos pelo corpo docente;

'. Estimular os coordenadores e professores na utilização personalizada do material
didático.

MODULOS:

1. Áreas da educação especial: os sujeitos do processo educacional especial: portadores de

necessidades educacionais especiais; (4 horas}

2. O Plano de Atendimento Educacional Individualizada/Taxionomia de Bloom; (4 horas)

3. Perspectivas para a construção de uma Sociedade Inclusiva: família, escola e sociedade. O
estudo de caso. {4 horas);

VALOR DO INVESTIMENTO: RS 7.500,OO

Desde já agradeço pela atenção e confiança; 9

Att.

Fabiula M. Bernardi

Pedagoga - Psicopedagoga - Assessora Pedagógica.

Fabiula.bernardi@escola.pr.gov.br - 46 99918 7555

o3 \o.> 1 :c'; 5



Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Ernpre$ário(3} 8008i2
Nome Civil

MARCIO JOSE BERNARDI

CPF

033.452.479-25

CNPJ

46.023.359/0001 -85

Data de Abertura

13/04/2022

Nome Empresarial
MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925

Nome Fantasia

H F M CURSOS E TREINAMENTOS

Capital Social

4.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
13/04/2022

Endereço Cornercial

CEP

85660-000

Bairro

CENTRO

Logradouro
1 OA RUA RUA PADRE ANCHIETA

Munícipio
DOIS VIZINHOS

Número

521

UF

PR

Complemento
APT 102

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período
10 período

Início
13/04/2022

Fim

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja, Televenda, Internet

Ocupação Principal

Instrutor(a) de cursos gerenciais, independente

Atividade Principal (CNAE)

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Instrutor(a) de cursos preparatórios,
independente 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de-

Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. no endereço: https://mei.receita.economia.qov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução n'’ 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

eeRviDÃo NE6ATiVA DE DÉBiTOS RELATiVOS AOS TRiBUTos FEDERAis E À DÍViDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925
CNPJ: 46.023.359/0001-85

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/1 0/2014.
Emitida às 13:24:19 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até {ézEi3zãõ2$€
Código de controle da certidão: 8F96.F5B0.57FB.6AB8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDiCIÁRiO
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRARATIHISTAS

Nome : MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.023.359/0001-85
Certidão n'’ : 199291/2023
Expedição : 03/01/2023, às 10 : 16 : 05

Validade : WM?3W23 .- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição .

Certifica-se que MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925 (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n' 46.023.359/0001-85, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco NacIonal de Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
TrIbunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídIca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fIliais .

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticIdade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www . t$t . jus . br ) .
Certidão emitida gratuitamente .

iNFORMaÇÃO iMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transltada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenciários , a honorários , a custas , a
emolumentos ou a Éecolhimentos détérminados em lei; ou decorrentes
de execução de- acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de ConciIIação Prévia ou demaIs titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e 8ug(’ste\es : c=d5Qtst , jus . br



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacr#pages/consultaEmpreg_.
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CÀIXA ECONÓMiCA FÉbERAL

Certiâcado de Regularidade
do FGTS - CRF

1

Inscrição:
Razão

ISocial:
' Endereço:

46.023.359/0001-85

MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925

RUA PADRE ANCHIFIA 521 APT 102 / CENTRO / DOIS VIZINHOS / PR /
85660-000

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

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

Validade:25/12/2022 a 2W)@iáã

Certificação Número: 2022122500555046378406

Informação obtida em 03/01/2023 10: 23 :33

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

1 of 1 a3/01/2023 lo:23
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Município de Dois Vizinhos
Estado do Paraná
Av.. Rio Grande do Sul, i30 - Centro

Secretaria de Adalinistração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

NEGATIVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO
VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO,
TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 03 de Janeiro de 2023 - Valida até3Q3/04/2023

CÓDIGO DE

AUTENTICAÇÃO:
'9ZTMJG2QEMX44XZ4RQ2;

NEGATIVAN'’: 60717/2023

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925

1
INSCRIÇÃO
EMPRESA

7147767

CNPJ/CPF
46.023.359/0001-85

INSCRIÇÃO
ESTADUAL

ALVARÁ
6668

ENDEREÇO RUA PADRE ANCHIETA, 521 - APT 102 - CENTRO CEP: 85660000 Dois
Vizinhos - PR

,CNAE / ATIVIDADES

'Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Cursos preparatórios para concursos

IMPORTANTE:

I. FICA RESSALV ADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE llttp://n.tvtv.doisvidlllms.pr.gov.br/ ITEM PORTAL DA
TRANSPARÊNciA. opÇÃo "VALiDAÇÃO DE CERTrDÃo"

Emitido por: : : Equiplünt> Público Web
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

0000 { 8

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NO 028998250-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 46.023.359/0001-'85
Nome: MARCIO JOSE BERNARDI 03345247925
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

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

Válida até 03/0.5/2023’ - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PágIna l de l
Emitido via Intemet Pública (03/Oln023 lo:34:40)
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Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
:\a-. Deoartamento de Contabilidade
Senhor (a)

Soliclto informar disponibilidade de dotação orçamentária para Contratação de formação pedagógica
na area de Educação especial para professores da rede municipal de ensino.

Jruzelío do Iguaçu, 04 de janeiro de 2023

n-c r)16

CK ane Manha Correia Schneider
Mur,lc. De Planejamento e Finanças3fei

De- Departamento de Contabilidade

49: Prefeito Municipal

3elri'!cIf Preieito

:xisie '_!isponibNiciade orçamentária na seguinte dotação:

08 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
801 Secretaria de Educação
; 2,363 009.2027 Manutenção do Ensino Fundamental
" '.’..Ç :: .?9,OC 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..

.n, o}1.’:(h/2023

) e f) 3 l t a :r\ r T m3 bilidade

<

Autorizo. cultlprit lê is :1*.

forlnalidades legais. Encilllllllir, 1

a tca ,

El 11

LEONaM 10 GELHi{\ n=11
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iViunicipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 4/2023

Solicitação
Núnero

4
Solicitante
C&in Nare

70622-1 FRANCIULI FBLISSErriZANOLLA
Looal

8001 Secretaria Municipal de Eiucaçâo e aporte
Órgão

08 SBCRErARA DE EDUCAçÃO. CULTURA E BFORTB
Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS A HUISSÃO DA NOTA FISGAL
Entrega
Local

Os serviços, a formação continuada, desta licitação, deverá ser entregue em 03 etapas de 4 horas cada

(sem ônus de entrega). para a Secretaria Municipal de RIucação de Cruze\o do buaçu.

Pé9ina1

npo

Contratação de Serviço
eniBcb em

06/01/2023

QuanbdaIe de itens

1

Processo Gerado
Nürrero

7/2023

npo

Depósito bancário

Pruo
1 Das

lmcr@o

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - nspEciric_4çÃO DO 03,JETO,

O objeto do presente termo é dispensa de licitação para contratação de formação pedagógica na área
de Educação Especial para professores da Rede Municipal de Ensino conforme exigências estabelecidas
neste instrumento .

2 - JUSTIFICATIVA:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de capacitar os professores para
trabalhar lo âmbito da educação inclusiva, qual é importante para permitir que os estudantes , ainda
que apresentem necessidades especiais , se desenvolvam no convívIo de outros alunos de uma escola
regular/ tornando-se parte integrante da sociedade
Ainda r a leíerida formação irá compor o calendário de estudo e planejamento dos professores no

início do ano letivo 2023e irá atender o contido no Artigo 62 da Lei n' 9.394 de 20 de Dezembro de
1996

S 1'’ A UnIão, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão
plomove1 a follnação inic:i.aIr a continuada e a capacitação dos profissIonais de magistério .

3 -CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Just:i.f i.ca-se a solicitação por menor valor.

4 - DOCUMENTOS DE: QUÀLIfICÀÇÃO TÉCNIC;À E SOLI:Cr TÀÇÃO D= ÀMOSTRÀ OU PROSPECTO,

Aplesentação da documentação ezlgida na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 e suas alt.erações1
de acordo com a modalidade de licitação .

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXEcuÇÃO :

Os serviços, a fc lmação continuada, desta licitação, deverá ser entregue em 03 etapas de 4 horas
cada ( sem ônus de entrega > , para a Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Iguaçu .

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

O sel'viço deverá ser executado com inicio no 03/02/2022 , após o recebimento da nota de empenho .
Os setviços selão acompanhados pelo (a > responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cont.rat_of
para efeâto de postetlor verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência.
Os setvlços poderão ser 1:e jeitado no tc>dor quando em desacordo com as especificações constantes
neste Telmo de Refetênciaf devendo ser substituidos no prazo de 1 dias, a contar da notificação da
contlatada, às suas custas, sem pre juizo da aplicação das penalidades .

7- OBRIGAÇÕES :

DA CONTRATADA:

mT:mmãõm;



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 4/2023

800024.
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Efetuar os serviços de forma satisfatória , conforme especificações , prazo e local constantes no
Edital
- corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou
defeitos ;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro} horas que antecede a data da
entrega, os motivos que imposslbllitem o cumprimento do prazo previsto, coin a devida conprovação;

DO CONTRATANTE:

Acompanhar a fOIlnaÇão continuada no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos ;
- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceItação e recebimento
definitivo ;

- comunIcar à Contratada , por escrito, sobre imperfeições , falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que se Ia substituído, reparado ou corrIgido;
– efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos ;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceIros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados .
8 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:
itemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor . UndValor Total
IFormaÇao continuada na área de educação especial e inclusIva, aos docentes da rede municipal de
educação .

A formação deverá apresentar no mInimo os seguintes Conteúdos programático:
1. Áreas da educação especial : os sujeitos do processo educacional especial : portadores de

necessidades educacionais especiais ; ( 4 horas )

2 . O Plano de Atendimento Educacional Individualizado/Taxionomia de Bloorn (4 horas)
3 . Perspectivas para a construção de uma Sociedade Inclusiva : família, escola e sociedade . ( 4 horas }

Carga horária mínima : 12 horas

A formação deverá ser com certificação.

O Local serã definido pela Secretaria de Educação .01und7 . 500, 007.500, 00
Valor Total : R$ 7.500, 00

9 – FISCALIZAÇÃO E ÀCOMPAN}LAMENTO DO CONTRATO:

O acompanhamento dos serviçosf e a fiscalização da execução do contrato, será efetuado pela
Selv=i.dora Sinoni Gregc>lon Grassi, Diretora do Departamento de Coordenação de Ensino Fundamental,
cujo CPF n' 037.146.979-18Telefone { 46> 3572-8007 a fim de verificar a conformidade dele com as
especificações técnicas dispostas no mesmo.

A flscalização de que tlata este Item não exclui nem reduz a responsabiIIdade do fornecedor, ainda
que tesultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferiolr er na ocorrência desta/ não implica na responsabilidade da administração e de
seus agentes e prepostos .

10 – DADOS DA SOLICITA.CÃO:

- Data de envio do termo 12/12/2022
- Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura
- Nome do eI.aborador deste Termo de Referência : Francielli F. Zanolla
- Telefone para Contato : ( 46) 3572_8007

11 – ÀUTORrzÀÇÃO,
Cruzeiro do Iguaçu, 12/12/2022

Francielli F. Zanolla
Secretária Municipal de Educação Cultura e Esportes

S
ant/2023 11:16:04
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Solicitação 4/2023
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ANEXO 11 OBT=IIÇÃO MZNOR VÀLOR

Lote 1

:[tenDe$criçãoEmpresa IEmpresa 2Eimpresa 3Nümero de cotações
gnt:Atenas Centro de EducaçãoE:ducal em RedeHFM
IFarmação continuada na área de educação especial e inclusiva, aos docentes da rede municipal de
educação .

A formação deverá apresentar no mInimo os seguIntes Conteúdos programático:
1. Áreas da educação especial : os sujeitos do processo educacional especial : portadores de

necessidades educacionais especiais;
2 . O Plano de Atendimento Educacional IndividuaIIzado/Tazionomia de Bloom
3 . Perspectivas para a construção de uma Sociedade Inclusiva : familia, escola e sociedade .

Carga horária ninima: 12 horas

A formação deverá ser com certificação.

O Local será definido pela Secretaria de Educação. 019.000, 008.500, 007.500, 0003

Menor valor : HFM Cursos e Treinamentos- CNPJ: 46.023.359/0001-85
Segue anexo documentação do fornecedor .

Emitido pcr: SIRLEI DA RO 06/Dinoe3 11:16:04



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 4/2023
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mfm
A presente contratação justIfica-se pela necessidade de capacItar os professores para trabalhar no
âmbito da educação inclusiva, qual é importante para permitir que os estudantes , ainda que
apresentem necessidades especiais, se desenvolvam no convívio de outros alunos de uma escola
regular, tornando-se parte integrante da sociedade
Ainda, a referida formação irá compor o calendário de estudo e planejamento dos professores no

inIcio do ano letivo 2023e Irá atender o contido no Artigo 62 da Lei n'’ 9.394 de 20 de Dezembro de
1996

S 1'’ A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municipios , em regIme de colaboração, deverão
promover a formação Inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério .

cexligo Nome Unidade

046215 Formação continuada na área de educação especial e inclusiva, aos doce UNID

Formação continuada na área de educação especial e inc[uslva, aos docentes da rede municipal
de educação,

Quantidade

1 ,oo

Unitário
7.500.00

Valor
7, 500.00

A formação deverá apresentar no mínimo os seguintes Conteúdos programático:
1. Áreas da educação especial: os sujeitos do processo educacional especial: portadores de

necessidades educacionais especiais: (4 horas)
2. O Plano de Atendimento Educacional Individualizada/Taxionomia de Bloom(4 horas)
3. Perspectivas para a construção de uma Sociedade Inclusiva: família. escola e sociedade. (4
horas)

Carga horária minima: 12 horas

A formação deverá ser com certificação.

O Local será definido pela Secretaria de Educação

TOTAL 7.500,00

S
06/oin023 ii:16:04
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=JNICiPIO DE CRUZBIRO DO IGUAÇU
----–--–----–-----aSTAna DO PARANÁ-------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 ) MM

PARECER JURÍDICO no, 005/2023 - Dispensa de Licitação

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto
contratação de formação pedagógica na área de Educação

Especial para professores da Rede Municipal de Ensino. '

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto

a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do a’rtigo 24, da Lei n'. 8.666/93,
que tem como objeto aquisição de escâner para administração municipal.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a
dispensa de licitação para aquisição de escâner para administração municipal, com

respaldo no disposto no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o
valor global superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com
o Decreto Federal 9.412/2018 que alterou os valores estabelecidos nos incisos l e II

do caput do artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se rer-irarn a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de urna só vez;(..f ”.
DECREtO N' 9.412. DE 18 DE JUNHO DE 2018

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei n' 8.6661 de 21 de junho de

DECRETA:

Art. 1'’ Os valores estabelecidos nos incisôs i e Ii do caput do art. 23 da Lei n' 8.6661 de 24 de
junho de 1993, ficam atualizacJos nos seguintes termos:
1 - para obras e serviços de'êngénharia:

(. .)

4993

'©+1 1 Página 1 de 4
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

000025
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mH reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

11 - para compras e serviços não incluídos no inciso 1:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b} na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 {um milhão, quatrocentos e trinta mH

reais) ; e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1,430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil

reais)
Art. 2'’ Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 2018; 197'’ da Independência e 130'’ da República.

Neste sentido, temos que é possível a dispensa de licitação nos

termos do artigo 24, II da lei 8.666/93, em razão do valor.

Contudo, entendemos q-ue deve preceder de pesquisa de preço
e ou de mercado, no mínimo de três quando possível, comprovandQ que se está
contratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal
sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem
adquiridos superarem o disposto no limite de 10% pevisto inciso II do artigo 24 da Lei

8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de

Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar
preferência para micro e pequenas empresas na con:ratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, klciso IV, da LC 123, recomenda-
se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as

micro e pequenas empresas e não exclusivamente.

No entanto, sendo certo que a icitação busca selecionar a oferta
que melhor atenda ao interesse público, sendo também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos

interessados em contratar com o poder público a chance de compeürem em igualdade
de condições e visando selecionar a oferta que ma:s atenda o interesse público e os
princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando a critério do gestor em

razão da urgência na realização dos serviços.

Página 2 de 4
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 008026

O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o
presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. 11, da Lei n. a 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto

Federal nc). 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de

enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se

interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,

conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em razão do valor ajustam-
se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com
o procedimento licitatório não compensam o gasto com a contratação;

(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi

justificada a necessidade da contratação, tendo em vista ser preciso capacitar os

professores para trabalhar no âmbito da educação inclusiva, qual é importante para
permitir que os estudantes, ainda que apresentem necessidades especiais, se
desenvolvam no convívio de outros alunos de uma escola regular, tornando-se parte

integrante da sociedade. Ainda a referida contratação irá compor o calendário de
estudo e planejamento dos professores no início do ano letivo de 2023, e irá atender o
contido no artigo 62 da Lei n'. 9.394/96;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram
anexados os seguintes orçamentos: Atenas Centro de Educação (R$ 9.000,00), Educar

em Rede Ltda (R$ 8.500,00) e HFM Cursos e Treinamentos (R$ 1.600,00), sendo que
o preço que a Administração está disposta a pagar corresponde ao menor dos valores
pesquisados. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da

compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já
que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente
solicitante da contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou
parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui
exigência prescrita nos artigos 212 e 216, S 6c), ambos da Constituição de 1988.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
pela viabilidade da contratação direta, via dispensa 1 da empresa HFM Cursos e
TreinaFnentosl para realizar formação pedagógica na área de Educação Especial para
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MUNicípio DB CRUznrRO DO iGUAÇU
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Fone: (46) 3572-.8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

professores da Rede Municipal de Ensino, ao custo máximo de R$ 7.500,00 (sete mil

e quinhentos reais).

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer, de cunho meramente opinativo, que submeto a
Apreciação Superior.

OAB/PR 59.899
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Voltar

Detalhes processo iicitatório
Informações GeraIs-

Entidade Executam MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano8 2023

Na licitação/dispensa/illexigibilidade+ 2

Modalidade* Processo Dispensa

Número edital/processo* 004

çRecursos provenientes de organisrnos internacionais/ multilaterais de crédito'
Instituição FInanceira

Contrato de Empréstimo h
Descripo Resumida da Ot>jgto* O objeto do presente termo é dispensa de licitação para contratação de formação

pedagógica na área de Educação Especial pata professores da Rede Municipal de

Ensino conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

/3

Dotação OrçamentárÊa' 0800112361000920273390390000

Preço máximo/Referência de preço - 7.50(}fOO

R$*

Data Publicação Termo ratIficação 06/01/2023

Data de Lançamento do Edital

Data da AbeRura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trataqe de obra com exigência de subcontratação de EPP,’ME?

Há prioridade para aquisições de nric«)empresas regionais ou locais?

Data Cancelamento

V

V Percentual de participação: 0l00

V

V

CPF: 6966554979 bc gal }

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1/1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 8 $ 9 9 2 9
---------,--––------ESTADO DO PARANÁ------------,-,-.-.-...---

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para contratação

de formação pedagógica na área de educação para os professores da rede de ensino.

Valor estimado da contratação de R$ 7.500,00.

Nos termos do art. 24, inciso, 11 da Lei 8.666/93, foi opinado pela
possibilidade do procedimento, conforme parecer jurídico.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e
Contabilidade.

Assim eu, LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do

Iguaçu/PR homologo este procedimento de dispensa de licitação 002/2023.

Cruzeiro do lgu@6, 06 de janeiro de 2023.

ONIO GELHEN

Prefeito



890930
PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.230/0001/44

CRU2EtRO DO iGUAÇU
UM NOVO TEMPO

PROCESSO DB DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 002/2023

Ref. Norrnativa: Lei n' 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
subse lentes altera les
rõTRéÃo CONTRATm

Municipal dePrefeitura
Cruzeiro do Iguaçu

PROCESSO( B
BMISSÃO Na8.666/93

002/202306/01/2023
24, Inciso II

0
O objeto do presente termo é dispensa de licitação para
contratação de formação pedagógica na área de Educação
Especial para professores da Rede Municipal de Ensino

€ N
BMITIR
( X ) S/ INSTRUMENTO
( ) CONTRATO

conforme exigências estabelecidas neste instrumento.

7.FORD
MARCIO JOSE BERNARDI:
CNPJ: 46.023.359/0001-85
( X ) CADASTRADO
( ) NÃO CADASTRADO

8. DOCUMENTOS,NECESSÁRIOS 9.INFORMAÇÃO
( X ) FGTS . ( X ) COMPLBMBNTAR
'FEDERAL
( X ) TRABALHISTA ( X ) Nada consta.

.. ESTADUAL
" '( X ) MUNICIPAL

CPF
( ) RG e

10. JUSTIFICATIVA PARA DISPBNSA DA LICITACÃO:
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, 'OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE
LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93

i E SUAS ALTERAÇÕES POSTERiORES, POR NÃO ATINGiR o LIhaTE PARA LiCITAÇÃO.
11. JUSTIFICATIVA: A presente contratação justifica-se pela necessidade de capacitar
os professores para trabalhar no âmbito da educação inclusiva, qual é importante para
permitir que os estudantes, ainda que apresentem necessidades especiais, se
desenvolvam no convívio de outros alunos de uma escola regular, tornando-se parte
integrante da sociedade
Ainda, referida formação irá compor o calendário de estudo e planejamento dos
professores no início do ano letivo 2023e irá atender o contido no Artigo 62 da Lei n'’
9.394 & m & Dezembro & 1996 +

É g lc’ A União, o Distrito Federa1, os Estados e os Municípios, em regjme de colaboração,
deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais
de magistério.

12. DOTAÇÃO ORÇAMBNTÃRIA
33.90.39.00.OC) Outros serviços de terceiros a pessoa jurídica.
13. m)escrição ib–Me =–í5T– %=&T;{ãi
Quant. Unitário

17. DATA
BASE

18.
CONDIÇÕES
DB
PAGAMBNTO

01 Conforme anexo 1 7.500,00 7.500,00 06/01/2023

R$: 7.500,OO ( sete mil e quinhentos reais)
06/01/2023 30 dim;;

emissão da
nota fiscal

19.FORNBCBDOR/PROFISSIONAL
CONTRATADO:
MARCIO JOSE BERNARDI:
CNPJ: 46.023.359/0001-85

20. PBRiODO DA PRE>STAÇ'ÃO DO SBRV
PRAZO DB PORNECIMBNTO/BNTRBGA

CONFORME SOLICITADO

'êm mF%
e-mail:cruzeiro@wIn.com.br

III M:eifo-M

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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?;iii;}
':f.Hr7;’ Município de

Estado do Paraná
CNPJ 95.589.230/0001-44

Cruzeiro do Iguaçu

mÃ
De acordo conforme Parecer Anexo. .A,„Mhl

rJ.FERREiRA SOARES
Presidente da Comissão

DATA: 06/01/2023

mÁ
Parecer: em anexo.

DATA:06/01 /2023
23. PROCBSSO

KARINA MAI,
0

OAB/PR: 59.899
[CIPAL

) CONCLUÍDO
) CANCELADO

fconcordandopleitoRatificamos
Contratação, dispensada a licitp

DATA: 06/ 01/2023
ANTÔNIO GELHEN

Prefeito MuniciTjal

coin a

ANEXO 1

.e educa.o continu’orina'
ra, aos docentes da redeinclulesoecial

:municipal de educação.

,A formação deverá apresentar no mínimo os.
seguintes Conteúdos programático:
1. Áreas da educação especial: os sujeitos do'

-processo educacional especial: portadores de
necessidades educacionais especiais; (4 horas)
12. O PUlo de Atendimento Educacional.
llndividualizado/TaHonomia de Bloom(4 horas)
i3. Perspectivas para a construção de uma.
:Sociedade Inclusiva: farnília, escola e:

:sociedade. (4 horas)

1
01 und '7.500,OO'7.500,00

ICarga horária mínima: 12 horas

,A formação deverá ser com certificação.

IO Local será definido pela Secretaria de:
:Educação.

Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-1181 – 85.598-000 - Cruzeiro do Iguaçu – Paraná

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 001/2023

ESPÉCIE

PARI ES:

CONTRATO DE FORNECIMENTO

MUNiCiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAçu, DisPeNSA NO o01/2023
ALINe 3A SILVAOt128583991: CNPJ: 27.3 i.9.673/0001.09

O objeio e3 pres9rte terIa 4 dispensa de lietação pan aqujsIção de um escêner para a adm,nisU3ção
OBJETO: nnbrne concW% €uanIHades 9 8ügêndas esboel8dd3s abs te h$1rimean.

VALOR TOTAL: RS: RS. 4.574.03 ( t,uatre m 1 oitocentos e 60t,lnn e quayo reais)
PRAZO: . A:é20;03/2823,

DOTAÇÃo: 4.4.90.41.OD.eD E<,uIFnntenlas o Material Pomrarlork

EXTRATO DE DISPENSA N' 002/2023

ESPECIE

PARTES.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

' MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. DISPENSA N''OQ2a023
' la4ARCIC> JOSE BERNARDI: CNPJ: aG+023.359/000185

O objob do p’esente uno é disponsa da licitação para contratação do forn3çaopodag®ica na

OBJETO: ámiI da Edaeaç80 Esf»aal Ima parfesseres da Rede }aunlts9al do Ensino Hnformo oug€}aGia$

estabelecIdas neste in3trJmento

VALOR TOTAL: RS: RS 7 StK).CO ( sete mJ o gab\he4tas reais)

pnuD; Aiê:2CyC)3e023F

DOTAÇÃO: 33.gc139.oo.Da Guns serviços ce terüel,os a pessoa lu ligiaa

EXTRATO DE DISPENSA N' 003/2023

CONTRAiO i>e De

UUNICIPiO OB CRUZEiRO no 16UA<,u. oisPeNSAbPO03e023
AD TREINAMENTOS E SAÚDE: CNPJ: 31.469.&naDal.06

o objet3 do preseob tento 6 úmliíB-oT;;l==imM
30CDí©S• NR7 para oroíc«ores e ÍüFdcnô rjOS da Rede \tbnicipül ee Ens:no conforme ex'gênci as

03ur3elecIdas neste lnsINmento.

RS: RS: 1.450,CO ( u'n 11111 quattuerüas e clnquenl8 íe8b1,

Até:20nU23z3 .

33.90.39.00.OD Ouros ser\lç'n de terceiros a oessaa juílãica

EXTRATO DE CONTRATO N' 001/2023

ESPÉCIE

PARTES.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. PREGÃO ELETRÔNICO Ne 031r2023
Limpezu e Cu38rvação PENA Ltda ' CNPJ: 03.040.285/0001-(32

Contrata6D de empresa para presta Oe de serviços conHauacos de cde:a. üanspone e desUn8çào

C6JETO, final ae Residuos Sôfaos Ualanos gerados ao MunIcipio de Cruzeiro do tgtmç,1. conforme wncições,
qLantHade e exnênoa9 estaoafeddas 118518 termo d& r6ferênc a e seus anexos.

VALOR TOTAL: RS: RS: 497.891 .CH (quatrocentos e noventa 38l8 9 Oltoc8ntos e noventa unI e quatro centafgs}.
PRAZO: Até:24/01/2024,

DOTAÇÃO: 33'90 39.00.09 Outros 8eMçç9 ce terceIros a oessoa jurlüca

1:1\Lt ;+: : 51

8

Matéria pubticada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNicipios DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/01/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloerns.com.br
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