
 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 

Município de Capanema - PR 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido chamamento, a retificação do 

Edital do Chamamento Público, com alterações descritas a seguir. 

 

OBJETO: SELEÇÃO DE EXPOSITORES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO DE CAPANEMA 

 

No Preambulo onde Lia-se: 

O Município de Capanema do Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações subsequentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá inscrições, no 29/03/2019, de 

pessoas jurídicas, para participação no processo de seleção de expositores interessados em participar da Feira Municipal do Livro, a qual será 

realizada de 14 a 17 de abril de 2019. 

 

Leia-se: 

O Município de Capanema do Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, em conformidade 

com a Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá inscrições, no 

01/04/2019, de pessoas jurídicas, para participação no processo de seleção de expositores interessados em participar da Feira 

Municipal do Livro, a qual será realizada de 14 a 17 de abril de 2019. 

 

No Item 3.1.  Onde lia-se 

3.1. As inscrições deverão ser entregues e protocoladas pelos participantes diretamente no Setor de Protocolo do 

Município de Capanema PR, Sito a Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Centro, Município de Capanema 

PR, das 7h45min às 17h30min do dia 20/03/2019. 

 

Leia-se 

3.1. As inscrições deverão ser entregues e protocoladas pelos participantes diretamente no Setor de Protocolo do 

Município de Capanema PR, Sito a Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Centro, Município de 

Capanema PR, até as 9 horas do dia 01/04/2019. 

 

No item 

3.3. Os participantes deverão apresentar obrigatoriamente, no prazo estabelecido neste edital, no ato do protocolo, os 

seguintes documentos de habilitação: 

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ da proponente junto à Receita Federal; 

b) Cópia do Contrato Social;  

c) cópia do alvará de funcionamento da proponente; 

d) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de tributos municipais, comprovando a regularidade da 

proponente para com a Fazenda Municipal, atualizada e em plena vigência; 

e) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda 

do Estado do Paraná, comprovando a regularidade da proponente para com a Fazenda Estadual, atualizada e em plena vigência; 

f) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, demonstrando a regularidade da proponente para com a Fazenda Federal (RFB e à PGFN), atualizada e em 

plena vigência, conforme a Portaria Conjunta RFB/PGFN n.°1.751/2014; 

g) comprovação de regularidade da proponente com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), atualizado e em pleno vigor; 

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos da proponente perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 

efeitos de negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.°5.452, de 

1.° de maio de 1943, e do artigo 29, inciso V, da Lei n° 8.666/1993, atualizada e em pleno vigor; 

i) Esses documentos deverão vir em um envelope lacrado com as seguintes informações na etiqueta: 

 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Edital de Chamamento 02/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 

Município de Capanema - PR 

Data da Entrega: 29/03/2019 

 

Leia-se: 

3.3. Os participantes deverão apresentar obrigatoriamente, no prazo estabelecido neste edital, no ato do 

protocolo, os seguintes documentos de habilitação: 

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ da proponente junto à Receita Federal; 

b) Cópia do Contrato Social;  

c) cópia do alvará de funcionamento da proponente; 

d) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de tributos municipais, comprovando a 

regularidade da proponente para com a Fazenda Municipal, atualizada e em plena vigência; 

d) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos estaduais, emitida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado do Paraná, comprovando a regularidade da proponente para com a Fazenda Estadual, atualizada 

e em plena vigência; 

e) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, demonstrando a regularidade da proponente para com a Fazenda Federal (RFB e à PGFN), 

atualizada e em plena vigência, conforme a Portaria Conjunta RFB/PGFN n.°1.751/2014; 

f) comprovação de regularidade da proponente com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), atualizado e em pleno vigor; 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos da proponente perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 

com efeitos de negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 

n.°5.452, de 1.° de maio de 1943, e do artigo 29, inciso V, da Lei n° 8.666/1993, atualizada e em pleno vigor; 

h) Esses documentos deverão vir em um envelope lacrado com as seguintes informações na etiqueta: 

 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Edital de Chamamento 02/2019 

Data da Entrega: 01/04/2019 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Capanema, 25 de fevereiro de 2019 

 

 

 

Américo Bellé 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 


