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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2018 
*Atualizado conforme Retificação nº 01, de 16 de novembro de 2018 

 

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, por meio da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão – Departamento de Gestão de Pessoas -, objetivando 

valorizar o servidor além da sua relação funcional com o Município por meio de ações 

da Política de Valorização do Servidor, fundamentadas no Pilar “Servidor em Foco”, 

conforme Decreto Municipal nº 14.065/2018, TORNA PÚBLICO a realização de 

CHAMAMENTO PÚBLICO para oportunizar as pessoas jurídicas a firmarem parcerias 

com o Município de Cascavel cujo objeto é a concessão de descontos em produtos e 

serviços e outras vantagens aos servidores públicos municipais de Cascavel-PR.  

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto a formalização de parceria com pessoas jurídicas 

interessadas em oferecer aos servidores ativos da Administração Direta e Indireta do 

Município de Cascavel, podendo se estender aos seus dependentes, 

descontos/oferta/vantagem ou qualquer outro benefício, de acordo com as condições 

estabelecidas neste edital, dos seguintes produtos ou serviços: 

I. Medicamentos, higiene e/ou beleza; 

II. Exames laboratoriais; 

III. Ingressos e títulos de caráter esportivo e cultural; 

IV. Alimentação; 

V. Cursos livres; 

VI. Cuidados com animais; 

VII. Locação de vestuário e artigos para festa; 

VIII. Venda de vestuário e calçados; 

IX. Livros e materiais escolares; 

X. Móveis e eletrônicos; 

XI. Concertos, manutenção e higienização de veículos; 

XII. Materiais para construção e reformas; 

XIII. Consórcios. 

1.2. A parceria se dará em troca de exposição da marca da instituição parceira em 

conformidade com as contrapartidas previstas neste Edital. 
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1.3. Os descontos e vantagens deverão ser praticados diretamente nas Instituições, 

sem a prática de consignação em folha de pagamento dos servidores. 

1.4. Poderão ser apresentadas propostas de serviços e descontos não especificados 

no item 1.1 as quais serão analisadas pela administração. 

2. DA PARCERIA 

2.1. As empresas interessadas em firmar parceria, nos moldes deste Edital, poderão 

optar por oferecer os descontos e vantagens com desconto mínimo de 15% tendo 

como contrapartida: Divulgação coletiva dos acordos de parceria nos meios de 

comunicação digital em local específico de divulgação (dentro da área do servidor - 

Portal do servidor); facebook; e-mail informativo); 

2.2. As instituições interessadas em firmar parceria, ficarão responsáveis por fornecer 

a logomarca em alta definição que será inserida nos meios de divulgação desse 

programa. 

2.3. As instituições participantes serão responsáveis em disponibilizar canais de 

contato para esclarecimentos de dúvidas e reclamações sobre os serviços oferecidos, 

devendo sanar todas as questões que vierem a surgir em relação à parceria firmada. 

2.4. Durante a vigência da parceria, as instituições poderão oferecer outras vantagens 

além daquelas previstas neste Edital como forma de fomento da Parceria, quais 

deverão ser previamente comunicadas ao Departamento de Gestão de Pessoas para 

divulgação. 

3. DO ACESSO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 

3.1. Poderão participar deste Chamamento todas as pessoas jurídicas do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação, cuja documentação satisfizer as 

exigências e condições constantes deste Edital, e que aceitem as normas 

estabelecidas pelo Município através da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão. 

3.2. A apresentação de proposta pela interessada implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste edital. 
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3.3. Serão consideradas habilitadas para firmar Termo de Parceria as empresas que 

apresentarem todos os documentos em situação regular e em conformidade com as 

exigências contidas neste edital. 

3.4. As consultas sobre a forma de participação, bem como os demais 

esclarecimentos quando aos termos deste Edital poderão ser encaminhados para o e-

mail sandraf@cascavel.pr.gov.br, ou pelo telefone (45) 3321-2060 ou (45) 3321-2030.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1. As empresas interessadas em participar do chamamento deverão apresentar 

proposta comercial, em única via, em papel timbrado da instituição, isenta de emendas 

ou rasuras, assinada pelo representante legal devidamente qualificado, indicando 

nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone  e endereço 

eletrônico (e-mail), bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de 

Identidade, domicílio e cargo na instituição do representante legal. 

4.2. A proposta deverá conter ainda no mínimo: 

a) Especificação clara e completa dos tipos de produtos e/ou serviços que 

pretende ofertar;  

b) Valores e descontos, bem como, eventuais condições para sua obtenção; 

c) Informar se os descontos vão se estender aos familiares dos servidores; 

d) Indicar os locais e/ou endereços onde os descontos poderão ser obtidos. 

4.3. O percentual de desconto mínimo a ser oferecido pelas empresas deverá ser de 

15% (quinze por cento) conforme dispõe o item 2.1. (Alterado conforme Retificação nº 01) 

4.4. Além da proposta comercial, a empresa deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Declaração de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal; 

c) Declaração de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às 

de terceiros, expedida pela secretaria da Receita Federal; 

d) Declaração de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS. 

e) Declaração Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho; 

mailto:sandraf@cascavel.pr.gov.br


 

 4 

f) Cópia do Alvará ou da licença; 

g) Cópia do RG e CPF do responsável pela empresa. 

4.5. Caso a interessada não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, 

deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, 

de que nada deve a Fazenda do Município de Cascavel. 

4.6. A proposta comercial juntamente com a documentação exigida no item 4.4, 

deverão ser apresentados ao Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG, localizado na Rua Paraná, nº 5000, 

1º andar, no período de 13/11/2018 a 13/12/2018, devendo fazê-lo em dias úteis, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 8h30min às 12h00min e 13h30min às 17h00min, 

em envelope devidamente identificado, conforme indicado abaixo: 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º _____/_______. 

NOME DA INSTITUIÇÃO:_____________________________ 

5. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

5.1. Após análise da documentação para habilitação disposto no item 4, atendendo às 

exigências deste Edital, as propostas serão analisadas ,  

a) Apresentação integral da documentação exigida no item 4 deste edital; 

b) Oferta pelas empresas de desconto igual ou superior ao mínimo exigido de 15% 

(quinze por cento); 

 

6. DAS EMPRESAS APTAS AO CREDENCIAMENTO 

6.1. Estando completa a documentação apresentada pelas empresas de acordo com o 

item 4 e havendo aprovação conforme critério de análise do item 5, a mesma estará 

habilitada a compor a lista das empresas parceiras do clube do servidor. 

6.2. As empresas deverão manter as condições de habilitação durante todo o período 

de vigência da parceria. 
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7. DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 

7.1. A relação das empresas habilitadas neste chamamento público será publicada no 

dia 20/12/2018 no Portal do Servidor (www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor) e no 

Órgão Oficial do Município. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. As empresas inscritas no certame poderão interpor recursos endereçados ao 

Departamento de Gestão de Pessoas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

publicação da relação de credenciadas, no meio oficial. 

8.2. A autoridade administrativa apreciará o teor dos recursos em até 72h (setenta e 

duas horas) após o recebimento do pleito. 

8.3. O resultado do julgamento do recurso será publicado no Portal do Servidor 

(www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor). 

8.4. Não será recebido recurso interposto por fax, e-mail ou via postal. 

9. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

9.1. Serão formalizados Termos de Parceria com as empresas cujas propostas forem 

aceitas, conforme anexo I deste Edital. 

9.2. Os Termos de Parceria estarão disponíveis para assinatura no dia 03/01/2019 no 

Setor de Capacitação do Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG, localizado no 1º andar do Paço 

Municipal. 

10. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

10.1. O Município de Cascavel deverá: 

a) Estimular os servidores e/ou os seus dependentes a usufruírem dos descontos em 

produtos e serviços e outras vantagens provenientes das parcerias, mediante 

divulgação da empresa e dos benefícios oferecidos; 

http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor
http://www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor
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b) Confeccionar, para todos os servidores ativos mediante demanda, carteirinhas 

com validade de 2 anos, que deverão ser apresentadas no momento da compra para 

comprovar a condição de servidor público municipal. 

c) Desenvolver e acompanhar a assinatura do Termo de Parceria, por meio do 

Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

11. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

11.1. A Instituição Parceira deverá: 

a) Estimular os servidores e/ou os seus dependentes a usufruírem dos descontos em 

produtos e serviços e outras vantagens provenientes da parceria, ofertando descontos 

de no mínimo 15% (quinze por cento); 

b) Implantar, a partir da assinatura do Termo de Parceria, o desconto proposto; 

c) Prestar os serviços com qualidade; 

d) Afixar, em local de fácil acesso, dentro do seu estabelecimento, identificação da 

parceria; 

e) Comunicar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias qualquer alteração no 

benefício concedido, observado o desconto mínimo estabelecido no item 2.1, sob pena 

de suspensão da parceria; 

f) Indicar um representante que será o contato e o responsável pelo monitoramento 

e pela supervisão do Termo de Parceria. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O termo de Parceria terá vigência até 30/06/2020 a partir da data de 

assinatura. 

12.2. O cumprimento das disposições contidas no termo de parceira será submetido 

à avaliação anual. 

12.3. O termo de parceria poderá ser extinto, a qualquer tempo, mediante denúncia 

de um dos partícipes, apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua 
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extinção, garantindo aos servidores, os benefícios decorrentes da parceria que 

estiverem ocorrendo momento. 

13. DA CONDIÇÃO DO BENEFÍCIO 

13.1. Considera-se beneficiário todos os servidores municipais estatutários ativos, 

empregado público municipal regido pelo regime da CLT, temporários, bem como 

servidores ocupantes de cargos em comissão. 

13.2. Os descontos e/ou benefícios oferecidos independerá do número de 

beneficiários inscritos. 

13.3. A concessão de desconto ou utilização de benefício dar-se-á mediante a 

apresentação da carteirinha do servidor, juntamente com o documento de identificação 

com foto, ou outro documento que comprove a condição de servidor público municipal 

de Cascavel. 

14. DO DESCREDENCIAMENTO 

14.1. Será descredenciada a Instituição que: 

a) Interromper os serviços propostos na proposta comercial, sem prévia justificativa 

por escrito endereçada ao Departamento de Gestão de Pessoas; 

b) Não cumprir qualquer das cláusulas estabelecidas no Termo de Parceria e neste 

Edital; 

c) Apresentar, em qualquer fase do processo de chamamento público ou durante a 

vigência do Termo de Parceria, documentos que contenham informações inverídicas. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A participação neste chamamento público implicará no conhecimento e a tácita 

aceitação das condições estabelecidas do inteiro teor deste Edital, e demais normas 

aplicáveis, atos dos quais não poderá alegar desconhecimento. 

15.2. Toda a documentação deverá estar em língua portuguesa, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas. 
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15.3. A Prefeitura de Cascavel poderá revogar ou anular o Chamamento Público 

mediante decisão motivada, sem que caiba qualquer indenização às empresas 

credenciadas. 

a) Integram o presente edital: Anexo I – Minuta do Termo de Parceria. 

 

Cascavel, 12 de novembro de 2018. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEONALDO PARANHOS 

Prefeito Municipal 

EDSON ZOREK 
Secretário Municipal de Planejamento 

e Gestão 

VANILSE DA SILVA SCHENFERT 
Diretora do Departamento de Gestão 

de Pessoas 
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ANEXO I 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO PARA DESCONTO 

COMERCIAL- CONVÊNIO N.º ***/2018 

Pelo presente termo de parceria, de um lado a empresa (NOME DA 

INSTITUIÇÃO), com sede (ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO) Cascavel/PR, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº (NÚMERO CNPJ), neste ato representado por 

seu Sócio-Gerente, Sr(a). (NOME DO PROPRIETÁRIO/GERENTE), 

brasileiro(a), inscrito no RG sob n.º (Nº RG) e CPF n.º (N.º CPF), doravante 

designado como EMPRESA CONCEDENTE, e de outro lado o MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 

076.208.867/0001-07, com sede à Rua Paraná, n.º 5.000, na cidade de 

Cascavel/PR, representado neste ato pelo Secretário de Planejamento e 

Gestão, Sr. EDSON ZOREK, portador do CPF n.º 027.565.169-02 e RG           

n.º 6.848.919-9 SSP/PR, doravante denominado MUNICÍPIO, resolvem 

celebrar a presente parceria, mediante as cláusulas e condições a seguir 

expostas. 

I - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Parceria a concessão de (BREVE 

DESCRIÇÃO DO DESCONTO), concedidos pela EMPRESA CONCEDENTE 

aos BENEFICIÁRIOS do MUNICÍPIO. 

Considera-se BENEFICIÁRIO, para fins desse Termo de Parceria, os 

servidores municipais estatutários ativos, empregados públicos regidos pelo 

regime da CLT, temporários, bem como servidores ocupantes de cargos em 

comissão. 

II – DA FORMA E FLUXO DA PARCERIA 

Para obter o beneficio previsto nessa parceria, o BENEFICIÁRIO deverá 

informar que trabalha para o MUNICÍPIO, apresentar a carteirinha de servidor, 

juntamente com o documento de identificação com foto, ou outro documento 

que comprove seu vínculo com a prefeitura. 
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O texto para divulgação a ser disponibilizado aos BENEFICIÁRIOS será 

devidamente homologado por ambas as partes, sendo que o MUNICÍPIO se 

responsabiliza pela divulgação da presente parceria entre seus servidores, 

mediante veiculação no PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, conforme opção 

do desconto oferecido. 

A EMPRESA CONCEDENTE se compromete a afixar em local de fácil acesso, 

dentro de seu estabelecimento, adesivo ou documento comunicando e 

divulgando a parceria celebrada. 

A EMPRESA CONCEDENTE fica obrigada a comunicar o MUNICÍPIO, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, de qualquer alteração no benefício 

concedido aos BENEFICIÁRIOS, observado o desconto mínimo disposto no 

Chamamento Público, sob pena de suspensão da parceria. 

A comunicação acima deverá ocorrer de maneira escrita, para a devida 

alteração do termo de parceria. 

III – VINCULAÇÃO LEGAL 

O presente instrumento, em razão do seu objeto e natureza, não gera para as 

partes, bem como a seus representantes, qualquer vínculo trabalhista e/ou 

previdenciário. 

IV – DA NÃO SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO 

As partes desde já concordam e aceitam que o MUNICÍPIO não será 

solidariamente ou subsidiariamente responsável pelas dívidas contraídas pelos 

BENEFICIÁRIOS nas obrigações contraídas entre estes e a EMPRESA 

CONCEDENTE. 

Na hipótese do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratadas 

com o BENEFICIÁRIO, a EMPRESA CONCEDENTE deverá cobrar o devido 

cumprimento desta obrigação apenas do BENEFICIÁRIO inadimplente, 

isentando desde já o MUNICÍPIO de responder por tal obrigação. 
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O presente instrumento não gera para o MUNICÍPIO qualquer ônus ou encargo 

financeiro. 

As condições (prazo e forma) de pagamento, bem como eventuais cobranças, 

judiciais ou extrajudiciais, deverão ser feitas diretamente entre a EMPRESA 

CONCEDENTE e o BENEFICIÁRIO. 

V – DA RESCISÃO 

Caso alguma condição prevista nesse Termo de Parceria seja descumprida por 

uma das partes, este instrumento poderá ser rescindido caso não haja comum 

acordo na resolução do impasse, sendo que caberá aquele que estiver sendo 

lesado comunicar o descumpridor da parceria, por escrito, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente uma justificativa ou venha a cumprir o contrato, sob 

pena de rescisão imediata após transcorrer o referido prazo. 

Caso a parte lesada não aceite a justificativa, poderá encerrar imediatamente a 

parceria. 

É facultado às partes denunciar a presente parceria a qualquer tempo, 

mediante aviso escrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, o que 

implicará na sustação imediata do objeto desta parceria, permanecendo, no 

entanto, todas as obrigações já contraídas e concedidas aos BENEFICIÁRIOS. 

VI – DA CONFIDENCIALIDADE  

Pelo presente instrumento, as partes obrigam-se, por si, seus representantes e 

funcionários, a não fazer qualquer menção ao nome de uma ou de outra, para 

fins de publicidade, sem a expressa autorização. 

VII – DA VIGÊNCIA 

Este Termo de Compromisso terá vigência até 30/06/2020, podendo ser 

prorrogado segundo a conveniência do MUNICÍPIO e manifestação prévia da 

EMPRESA CONCEDENTE, mediante termo aditivo. 
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Parágrafo Primeiro – Eventual prorrogação deverá ser solicitada, formalmente, 

em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigência. 

Parágrafo Segundo – Caso haja alguma alteração contratual, que não altere o 

objeto do Termo de Parceria, deverá ser o MUNICÍPIO imediatamente 

informado para providenciar o termo aditivo. 

VIII – DA NÃO EXCLUSIVIDADE 

O presente Termo de Parceria é celebrado sem caráter de exclusividade, 

ficando as partes livres para celebrar parcerias, contratos semelhantes ou 

idênticos com quaisquer terceiros, independentemente de prévio aviso ou 

solicitação. 

IX – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel – Paraná, para dirimir quaisquer 

questões oriundas do presente convênio. 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o 

presente TERMO DE PARCERIA, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença 

das testemunhas abaixo assinadas, para produzir seus efeitos legais. 

 

Cascavel, ** de novembro de 2018. 

 

(RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO)                             EDSON ZOREK 
                 (INSTITUIÇÃO)                                   MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
 

 

TESTEMUNHAS: 


