
Municipio de Cap; 	•. PR 

PORTARIA N° 7.280, DE 07 DE DE7EMBRO DE 2018. 

Nomeia Pregoeira e Comissao de Apoio a 
Licitagao para execuctio de Pregr7o nas formas 
Presencial e Eletronico. 

0 Prefeito do Municipio de Caauema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuicaes legais, 

RESOLVE 

Art. 1° Nomear a servidora Roselia Kriger Becker Pagani para exercer a fanc-ao de 

PREGOEIRA do Municipio de Qapanetna, fun de contratar bens e/ou servicos na Modalidade 
Pregao nas formas Presencial e E1eteinico, para o period() de 01/01/2019 a 31/12/2019. 

Art. 2° Nomear Maicon Douglas de Castro Coito, Caroline Pilati, feandra Wilmsen, • 

para exercer a funcao de Apoio a Licitaca o do Mn-nicipio de Capanema, a fim de auxiliar.nas 
licitagOes para contratacao de bens e/ou servicos na M_ociAlidacle Pregao nas formas Presencial 
e E1etrOnico. 

Art. 3° A presence portaria entrza em vigor na data de 01/01/2019, ficando nessa data 

revogada a Portaria n° 6.906/2018 e 7.194/2018. 
	 Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dial do 

mes de dezembro de 2018. 

. 	. 
i 

Ameriro-13e1 e \ 
Prefeito Municipal 

Pect:T.: Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
— Fax:45-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 01 de agosto de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Valdeci Alves dos Santos 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagdo 

para AQUISIO0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAcA0 DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZKOES DOS BENS 

PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

O valor maxim° para o item foi definido através do menor prego obtido entre 

tress orgamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem em 

anexo ao Termo de Referencia. 

O custo total maxim° estimado para esta aquisigao é de 

R$ 50.000,00(CinqUenta Mil Reais). 

Respeitosamente, 

Valdeci Alv 'slos Santos 
Secretario Munici Nde Administragdo 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REFERENCIA 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Administragao 

2.OBJETO: 
2.1. AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZKOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., objeto, para aquisicao parcelada, durante a vigencia da Ata de 
Registro de Pregos, conforme necessidade deste Secretaria, observadas as caracteristicas e demais 
condigoes definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
3.1. Valdeci Alves dos Santos 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIPAO 
4.1. Justifica-se o presente certame, para AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA 

UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAcOES DOS BENS 
PUBLICOS 

4.2.0s valores maximos de cada item foram definidos através dos menores pregos obtidos entre tres 
orgamentos solicitados pela Administraga.'o a empresas distintas, que seguem em anexo a este Termo de 
Referencia. 

5.DEFINICAO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Codigo do 
proclu to/ s 
ervigo 

Nome do produto/ servigo Quantida.  Unidade Prego 
Maximo . 

Prego maximo 
total de 

1 44500 LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, 
COM INSTALAcA0 EM LOCAL A SER 
INDICADO. 

4.000,00 M2 12,50 50.000,00 

.--Z 
Valor total estimado: RS50.000.00 (Cinaiienta Mil Reais) 	 /, 

6. CONDIPOES DE AQUISIPAO E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. A empresa vencedora do certame devera entregar a grama solicitada em ate 2 (dois) dias ateis 

apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente 

podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal 
solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

6.1.1. As leivas devem ser uniformes livres de doencas e pragas. Macia e resistente ao 
pisoteamento, corn folhas estreitas e medias, de cor verde esmeralda e estoloes penetrantes, que 
enraizem facilmente. 

6.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacties: 
a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricalo da grama a ser adquirida; 
c)Local onde sera entregue a grama; 
d)Prazo para entrega da grama; 
e) Quantidade e medidas da grama, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Capanema, 01 de agosto .e-2019 

‘.1 

Municipio de Capanema - PR 

g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 
6.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  

verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, iuntamente com a respectiva nota de empenho.  

6.3.1. Em razao da organizacao interna da Secretaria, a requisioao de entrega da grama 
podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa  
vencedora.  

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento da grama caso estes sejam solicitados 
sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 6.2.  

6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao  
para a empresa vencedora do certame.  

6.5. 0 !lac) cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao dos agentes pfiblicos envolvidos por improbidade administrativa.  

6.6. 0 fornecimento da grama pela empresa vencedora do certame sem a previa elaboracao  
do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, configurando a ma- 
fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao  
pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para aplicacao das  
penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

6.7. As solicitacoes devera.o ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos materiais.  

6.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, 

permitindo a fiscalizacao de orgao interno e externos.  

7. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 

7.1. A Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZACAO DA ATA DE I GISTRO D*, PREPOS 
8.1. A Ata de Registro de Precos sera acompanhada, coin rolada, fiscalizada, gerenciada e avaliada 

por Jolcimara Salete Gava. 	 • 

(C\  
Valdeci Alv oi Santos 

Secretario Municipal e Administraca.o 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Luiz. Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Sec. Municipal de Financas 

ORCAMENTO 
e 

 

OBJETO: AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAcA0 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS 

REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA E/OU INSTALAcAO: EM ATE DOIS DIAS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA/INSTALAcAO, EMISSAO E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRIcA0 DO PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

ORcAMENTOS 

TOTAL 

..._ 

i. 

44500- LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM 

INSTALAcA0 EM LOCAL A SER INDICADO. 
M2  4000 12,50 50.000,00 

TOTAL 
50.000,00 

DATA 29/07/2019 



/*" • 
, 

REP4ESENTANTE LEGAL 

ODA1R GRABOSKI - ME 
Rua Oiapos, 725. Bairro: sao José Operario. 

CNPJ: 17.179.825/0001-18 
Capanema — PR 

Telefone: (46) 99921-4461 

ORCAMENTO 

OKAMENTO PARA AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZA00 DO 
MUNIC1F10 DE CAPANEMA — PR, !VAS REFORMAS E REVITALIZAOES DOS BENS POBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 
PRAZO DE ENTREGA E/OU INSTALACAO EM ATE DOIS DIAS APOS A SOLICITACAO DA 
SECRE7ARAA RESPONSAVEL. 
PRA ZC; PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA/INSTALAcAO, EMISSAO E ENTREGA DA NOTA 
FISCAL. 

VALIOADE: 12 MESES. 

DESCRICAO UN QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

44500- LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM 
iNSTALACAO EM LOCAL A SER INDICADO. 

M 4000 
i R$ 15,10 
I 

R$ 
60.400,00 

TOTAL 	 I R$ 60.400,00 
I 

DATA 11  /07  2019 

., 7,179.825/0001-10 
ODAIR GRABOSKI 

Rua Olapos, 725 
Balrro Sao José Operatic) 

85760-000 CAPANEMA - R 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 odair graboski <odagraboski@hotmail.com > 
Enviado em: 	 sexta-feira, 12 de julho de 2019 16:22 

Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 RE: OKAMENTO DE GRAMA 
Anexos: 	 orcamento-GRAMAjpeg 

Boa tarde, 

Segue em anexo organnento solicitado. 

Atenciosamente, 

Rosangela M. Graboski 
Odair Graboski - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br> 

Enviado: sexta-feira, 12 de julho de 2019 18:17 

Para: odagraboski@hotmail.com  

Assunto: OKAMENTO DE GRAMA 

Boa tarde! 

Solicito orgamento de grama, conforme descrig5o em anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 

SETOR DE LICITAC'OES — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



1-'1-20.591.125/0001-4 
ANTONIO JA RO CABRERA 

ME 

RUA L IA CAMBUI, SIN 
2.1.; NA RURAL 

85760-000- CAPANEMA - PR 

ORcAMENTO 
RAZAO SOCIAL: ANTONIO JAIRO CABREIRA 

CNPJ:  20.591.125/0001-40  E-MAIL: 

ENDEREcO:  RUA PRINCIPAL= C Mu UI  
COMPLEMENTO: 	  BAIRRO: 	  C AMU' 
TELEFONE:  999194459 	CONTATO: 	 ANTONIO  

CIDADE: 

OKAMENTO PARA AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA E/OU INSTALACAO: EM ATE DOIS DIAS APOS A SOLICITACAO DA 
SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA/INSTALAcAO, EMISSAO E ENTREGA DA 
NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

DESCRICAO UN QTDE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
 

TOTAL 

44500- LEIVA DE GRAMA TWO ESMERALDA, COM 

I NSTALAcA0 EM LOCAL A SER INDICADO.  

,,,,, 
M - 

A,, 
4UUU 

„ 
12,50 50.000 , 00 

TOTAL R$ 

DATA 16 	/ 07 	/ 2019 

0 ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MAIS 

BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

APANEMA 	 

 

UF: PR 

   

Pailta)/7/9  
20.591.125/0001.40 

ANTONIO JAIRO CABREIRA 

RUA LINHA CAMBUI= 

CAP ANEMA =PR 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
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De: 
	

ALVES GRAMAS <alvesgramas@hotmail.com> 
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 15:48 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 
	

RE: OKAMENTO DE GRAMA 

Boa tarde, 

Recebemos, mas nao participamos de licitaga'o. 

Obrigado 

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br> 
Enviado: sexta-feira, 26 de juiho de 2019 14:05 
Para: alvesgramas@hotmail.com  <alvesgramas@hotmail.com> 

Assunto: OKAMENTO DE GRAMA 

-oa tarde! 
--Jolicito orcamento de grama, conforme descrigao em anexo! 

Peco que nos devolva o mesmo o mais breve passive! carimbado e assinado! 

Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

1 



O OKAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MATS 

BREVE POSSIVEL COM CABKALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

0KAMENTO „ 
RAZAO SOCIAL: C 	 c2)C 3.4W Ai1fLYWilK 6-C,Rj a t_ces 

EN DERECO:  &.;‘,N 	 06- 	P-sr-0 	 c 33 

TELEFONE:  Lib (ici 	e-Cr7111-4 	CONTATO: 

COMPLEMENTO: ("T C  	BAIRRO:  SiNAPAr&  

CI DADE:  (171-Ac",.. ,,L).6 AA 	UF:cf)-- 

ORcAMENTO PARA AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZA00 DO 
MUNICiP10 DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAcOES DOS BENS POBLICOS, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA E/OU INSTALAcAO: EM ATE DOTS DIAS APOS A SOLICITA00 DA 
SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA/INSTALACAO, EMISSAO E ENTREGA DA 

NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

DESCRIcA0 UN QTDE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
 

TOTAL 

44500- LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM 
M2  4000 

INSTALACAO EM LOCAL A SER INDICADO. 
AM , ofj  5„.,, ,  a2.1,- 

TOTAL  R$  -f-) 6 .0 , c eL 

DATA y?,, 	-(9)--C  

CNPJ:3 r\r\ic:: 	\4pcet.)K 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 14:05 
Para: 	 laercionunes29@live.com.  
Assunto: 	 OKAMENTO DE GRAMA 
Anexos: 	 OKAMENTO GRAMA 2019.doc 

Boa tarde! 
Solicito orcamento de grama, conforme descrig5o em anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITAcOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 14:06 
Para: 	 'azulprestadora@gmail.com' 

Assunto: 	 OKAMENTO DE GRAMA 
Anexos: 	 OKAMENTO GRAMA 2019.doc 

Boa tarde! 
Solicito orcamento de grama, conforme descricao em anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve passive! carimbado e assinado! 
Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 14:06 
Para: 	 'vendas@grannafertil.com.br' 

Assunto: 	 OKAMENTO DE GRAMA 
Anexos: 	 OKAMENTO GRAMA 2019.doc 

Boa tarde! 
Solicito orcamento de grama, conforme descrig5o em anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITIOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

1 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 terra-feira, 23 de julho de 2019 14:18 
Para: 	 'floriculturacascavel@hotmail.com' 

Assunto: 	 OKAMENTO DE GRAMA 
Anexos: 	 OKAMENTO GRAMA 2019.doc 

Boa tarde! 
Solicito orgamento de grama, conforme descricao em anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITActES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 terca-feira, 23 de julho de 2019 14:19 
Para: 	 'lisboaefilhos@gmail.com' 
Assunto: 	 OKAMENTO DE GRAMA 
Anexos: 	 OKAMENTO GRAMA 2019.doc 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de grama, conforme descrigao em anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITACOE5 — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

1 



RAZAO SOCIAL: 
CNPJ: 1-0 	 I 	E-MAIL: 
ENDEREcO: 	 p 	Q Axp m'  
COMPLEMfNTO: 	  BAIRRO: 	

lzicl  

TELEFONE:Pia 3,f5h21 -028i5 	CONTATO:  AgiZu71 
UF:212_, CIDADC:--PL 

OKAMENTO PARA AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAcA0 DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAgOES DOS BENS POBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREgOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 
PRAZO DE ENTREGA E/OU INSTALACAO: EM ATE DOIS DIAS APOS A SOUCITK.A0 DA 
SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA/INSTALKAO, EMISSAO E ENTREGA DA 
NOTA FISCAL. 
VALIDADE:12 MESES. 

DESCRICA.0 UN QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

44500- LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM 
INSTALKAO EM LOCAL A SER INDICADO. 

M 
2  

4000 p 150  , .566(:„  

TOTAL R$
..., 6a) cZ) 

DATA _3 / 0-7  

O OKAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MAIS 

BREVE POSSIVEL COM CABKALf10 DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Terra Viva Comercio e Representageies Eireli Epp <joaoterraviva@gmail.com> 
Enviado em: 	 segunda-feira, 29 de julho de 2019 16:51 
Para: 	 Grameira Cherilotto; apoio licitacao 
Assunto: 	 Re: OKAMENTO DE GRAMA ESMERALDA 
Anexos: 	 Scan_0010.pdf 

Boa Tarde, 

Segue anexo orgamento. 

Por gentileza acusar o Recebimento. 

Atenciosamente. 

Terra Viva Comercio e Representagoes Eireli - EPP 
NPJ: 17.542.364/0001-04 

Rubens Cesar Caselani, 1987 

Telefone: (046) 3543-2815 

Realeza/PR 

Em seg, 29 de jul de 2019 as 15:12, Grameira Cherilotto <grameiracherilotto@gmail.com> escreveu: 

	Forwarded message 	 
De: <apoiolicitacao@capanema.prgov.br> 

Date: seg, 29 de jul de 2019 as 09:01 

Subject: ORcAMENTO DE GRAMA ESMERALDA 

To: <granneiracherilottoVgmail.com> 

Born dial 

Solicito orgamento de grama esmeralda, conforme descrigk em anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 

SETOR DE LICITAcOES — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

1 



Livre de virus. www.avast.com. 
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0 ORCAIVIENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COIVIPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MA'S 

BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCH1DO, CARIIVIBADO E ASSINADO EM 

k 
90  
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TODAS AS FOLHAS. 

RAZAO SOCIAL:  a, 
ORFAM ENT° 
.1.1"),  

CNN: 
ENDEREc0- 
COMPLE NTO: 	 

TELEFON51 
CI DADE: 

6).. 	k1 ,;44).i 5 

QA-1190 -S" 	(1) 0"1./L._ 
BAIRRO:  (0rnicc.  

CONTATO. 	ALC)„  
UFLiaa_ 

ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS POBLICOS, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 
PRAZO DE ENTREGA E/OU INSTALACAO: EM AVE DOTS DIAS APOS A SOLICITACAO DA 

SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGNINSTALACAO, EMISSAO E ENTREGA DA 

NOTA FISCAL. 
VALIDADE: 12 MESES. 

DESCRICAO UN QTDE 
VALOR 

UNITAR1O 

VALOR 
TOTAL 

44500- LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM M2  4000 ,...„-„ ,..,.000,, 
INSTALKAO EM LOCAL A SER 114DICADO.  A -:) k•07'"." t 

TOTAL 11$.a2.cco,a 

DATA 99  / 	Nhi9 



Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 01 de agosto de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao. 

Aprovo o Termo de Referencia e Preliminarmente a autorizo a tramitagao do 
processo cujo objeto é AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA 
UTILIZAc AO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E 
REVITALIZAcOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREcOS. , devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagdo de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboracao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando 
a modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocatOrio da licitagao e da minuta do 
contrato; 

4 - Ao exame e aprovagan das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Anierico Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(4.6)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Capanema - PR, 01 de agosto de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 01/08/2019, objeto: AQUISICAO DE LEIVAS DE 

GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS 

REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PRECOS., informamos a existencia de previsao de recursos orcamenterios para 

assegurar o pagamento das obrigacoes decorrentes do Certame, sendo que o pagamento sera 

efetuado através da Dotacao Orcam.entaria abaixo descrita; 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa. 

Funciorial programatica Ponte 
de 
recurso 

Natureza da. 
despesa 

GrupO da fonte 

2019 310 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 650 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 660 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 940 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1130 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1200 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1320 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1560 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1810 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 2870 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 	,- 

2019 3040 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3590 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3670 11.003.08.243.0802.6058 880 3.3.90.30.00.00 Do Exercicig,-'• 

2019 3750 11.003.08.243.0802.6372 000 3.3.90.30.00.00 Do ExerciCio 

2019 3970 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 4090 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 4170 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

Cie...mat-Walter 
Teci Cont. CRC: PR-046483/O-2 

CPF: 723.95..259-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Data: 12/07/2019'11:04:00 . 	 PreVisao: 02/08/2019 
.. • 	.•" . 	. 

Tramitacao do Processo 
Processo: 1805/2019 	 Data:12/07/2019 11:03 

Requerente: RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI 

Contato: RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI 

Assunto:SOLICITAcA0 DO SETOR DE LICITACAO - Versdo: 3 

Descricao:TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISIcA0 DE GRAMAS 

pgaai1'p6ri1 • 
1.1 

Situacao:Encaminhado 

Documento: 021.768.679-63 

Equiplam; 

 

- Ocorranda:4 . 	 - Data: 05/08/2019 17:94:00 	 -Previsacif 26/08/2019 
. • 	- 	:: 	,-- . 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITA9A0 

Descricao: Realizada a analise do edital e minuta contratual. Encaminho o PA ao Setor de LicitacOes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Juridico Previo a publicagao do edital. 

Att. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia: 3 	 Data: 01/08/2019 1514:.00 	 Previsa°: 14/08/2019- 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 	 Confirmacao: nao 

Descricao: ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DO EDITAL 

Ocorrepcia: 2 

De:ADA° FELICIO PONCIO 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITA°A0 	 Confirmacao: nao 

Descricao:TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISI9A0 DE GRAMAS 

Ocorrendia: 

De: ADAC) FELICIO PONCIO 

Etapa: ETAPA INICIAL 

Descricao:Abertura do processo. 

Data: 12/07/2019 11:03:59 Previsao:02/08/2019 

Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Confirmacao: nao 

 

Confirmacao: nao 

STP 500.2060a rptProcessoFicha 
	 ROSELIA, 08/08/2019 09:49:02 



Municipio de Capanema - PR 

MUNICiPIO DE CAPANEMA - PARANA 
PREGAO PRESENCIAL N° 87/2019 
SISTEMA REGISTRO DE PRECOS 

EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME -EPP 

1.PREAMBULO: 
1.1. 0 MUNICfPIO DE CAPANEMA, por intermedio da Secretaria Municipal de Administragao, 

mediante a pregoeira, designado pela Portaria n° 7.280, de 07 de dezembro de 2018, torna ptiblico para 
conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, farce realizar licitagao na 
modalidade PREGAO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, tipo 
MENOR PRECO, para aquisicao parcelada dos objetos descritos no item 2 deste edital, conforme as 
condicaes estabelecidas no Termo de Referencia e neste Edital. 0 Procedimento licitatOrio observara 
integralmente as disposicOes da Lei n°. 10.520/02, do Decreto Municipal n°. 4.118/07, do Decreto Federal 
n°. 7.892/13, e, subsidiariamente, da Lei n°. 8.666/93, alem das disposigOes da.  LC 123/2006 e LC 
147/2014. 

1.2. A licitagao sera subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referencia, 
facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera o MENOR PRECO POR ITEM, observadas as exigencias 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagOes do objeto. 

1.4. 0 Edital podera ser retirado ou consultado por qualquer interessado, no site: 
www.capanema.pr.gov.br- Editais de licitagao e Licitacoes na Integra ou na sede da Prefeitura 
sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro, Setor de Licitacoes, durante o horario 
de expediente das 7:45 h as 11:30h e das 13:15h as 17:30 horas ate a data aprazada para 
recebimento dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA DE PRECOS" E " DOCUMETACAO DE 
HABILITACAO". 

1.5. DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO PRESENCIAL 
1.5.1.0 PREGAO sera realizado dia 02/09/2019 corn inicio as 8:30Horas, no Setor de Licitagao 

da Prefeitura Municipal, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1.080, centro, na cidade de 

Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 
1.6. Integram o presente EDITAL, independentemente de transcrigao: 

Termo de referencia; 
Anexo I - Modelo de declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagao; 

Anexo II - Modelo de procuragao para credenciamento; 

Anexo III - Modelo de Declaragao Unificada; 
Anexo IV - Modelo de declaragao de micro empresa e empresa de pequeno porte; 

Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Pregos; 
Anexo VI- Proposta de pregos; 
Anexo VII- Orientagao para geracao/redagao da proposta de pregos em pfograma especifico 

do Municipio. 

1.7. Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentagao da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE 
HABILITACAO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua 
composigao, tomando conhecimento, assim, das condigOes administrativas e tecnicas que nortearao o 
desenvolvimento do PREGAO e a formalizagao CONTRATUAL, que podera ser substituido por Nota de 
Empenho nos termos que se dispOe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, de sorte que todos os aspectos 
mencionados em cada documento deverao ser observados, ainda que nao repetidos em outros. 

1.8. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessao Pablica podera ser gravada pela 

Administragdo Municipal, através de equipamento audio visual prOprio.  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

2.OBJETO: 
2.1. 0 objeto deste Pregao é a AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO 

DO MUNIC1PIO DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , conforme especificagoes constantes no 
termo de referencia. 

2.2. A quantidade constante no termo de referencia sao previsoes realizadas a partir das 
aquisicoes que esta Municipalidade pretende realizar na validade na Ata de Registro de Precos,  
Doren', nao se obrigando a Administracao a aquisiedo total.  

2.3. Edital e seus anexos poderao ser obtidos através da internet pelo endereco 
www.capanema.pr.gov.br, link LICITACoES , EDITAIS DE LICITACAO E LICITAPOES NA INTEGRA. 

2.4. As informacoes administrativas ou tecnicas relativas a este Edital poderao ser obtidas 
junto ao Setor de Licitacoes pelo telefone: (46)35521321. 

3. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 
3.1. A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, a ser firmada entre o Municipio de Capanema, através da 

Secretaria de Administragdo e o(s) vencedor(es) do certame, tera validade de 12 (doze) meses, a partir 
de sua assinatura. 

4. DA DESPESA 
4.1. A despesa corn a aquisigao dos materiais é estimada em R$ 50.000,00 (Cinqiienta Mil Reais), 

conforme o orgamento estimativo disposto no Termo de Referencia. 

DotagOes 
Exercici 
o da= 
despesa 

Conta 
da 
despesa  

Funcional prograrnatic a 	= Fontc de 
reclir,,o 

Natureza da 
despcs,i 

 Grupo da fonte 

2019 310 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 650 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 660 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 940 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1130 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1200 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1320 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1560 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1810 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 2870 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3040 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicict...--'' 

2019 3590 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3670 11.003.08.243.0802.6058 880 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3750 11.003.08.243.0802.6372 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3970 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 4090 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 4170 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

5. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 

5.1.0 Orga.o gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administracao. 

5.1.1. Os demais Organs participantes serao: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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a) Secretaria Municipal de Viacao, Obras e Materials Urbanos; 

b) Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes; 

c) Secretaria Municipal de SaCide; 

d) Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento Social; 

e) Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turismo; 

f) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

g) Secretaria Municipal de Planejamento. 

5.2. A ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer orgao ou 
entidade da administragao publica que nao tenha participado do certame licitatOrio, mediante anuencia 
do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condigoes e as regras estabelecidas no Decreto n° 7.892/13, e na Lei n° 8.666/93. 

5.3. Os orgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem fazer use 
da ata de registro de pregos, deverao consultar o orgao gerenciador da ata para manifestagao sobre a 
possibilidade de adesao. 

5.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigoes nela 
estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique 
as obrigagoes anteriormente assumidas corn o orgao gerenciador e orgaos participantes. 

5.5. As aquisigOes ou contratagOes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 
orgao ou entidade, a cern por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados 
na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos participantes. 

5.6. As adesoes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo 
de cada item registrado na ata de registro de precos para o orgao gerenciador e organs participantes, 
independente do mlmero de organs nao participantes que eventualmente aderirem. 

5.7. Ao orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranga do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigagOes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a 
ampla defesa e o contraditOrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas 
contratuais, em relagao as suas prOprias contratagOes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador. 

6. DA PARTICIPAcA0 NA LIcrrAcAo 
6.1. A presente licitaga8 destina-se EXCLUSIVAMENTE a p ar ticip agao de 

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE. PEQUENO PORTE 	EPP, qualifica s 

como tais nos ten-nos do art: 3°. da Lei Complementar 	123/2006 Lei 

Complementar 	147 / 2014.    

6.2. Poderao participar . da a presente licitagao toda e qUalquer pessoa juridica enquadrada 
do art. 3° Lei Complementar_ n° 123/2006..e Lei Complemental-  n° 147/2014 e que at 

exigencias do presente Edital e seus anexos. 

6.3. Poderao participar desta licitagao todos os interessados, do ramo pertinente ao objeto, que 
preencham as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.4 .Sera vedada a participagao de empresas: 

a) Declaradas inidOneas para licitar e contratar corn a Administracao Pdblica; 
b) Impedidas de licitar e contratar corn a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos 

termos do art. 7° da Lei n° 10.520/2002; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

mos 
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c) Suspensas, temporariamente, de participagao em licitacao e impedidas de contratar, nos 
termos do art. 87, III, da Lei n° 8.666/1993; 

d) Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituigao; 
e) Enquadradas nas disposigOes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes 

posteriores, ou ainda, Sob processo de faldncia, concordata ou recuperagdo judicial ou extrajudicial de 
credito. 

6.5. Sera permitida a participagao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao operacional 
adequado ao objeto desta licitagao, corn compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenagao e 
supervisao da execugao dos servigos, e desde que os servicos contratados sejam executados 
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagao ou subcontratagao. 

6.6. Por forga do que dispoe o Capitulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, as microempresas, empresas de pequeno porte, no ano-calendario anterior, receita 
bruta ate o limite definido no inciso II do "caput" do artigo 3° da referida Lei Complementar, terao 
tratamento diferenciado e favorecido. 

6.7. A empresa que for participar da Sessao de Licitacao devera preencher obrigatoriamente 
o breve cadastro que esti no site do municipio conforme abaixo acessando o site: 
http://www.capanema.pr.gov.br/ em seguida entre no Link licitacoes, depois Editais de Licitacao 
e Licitacao na integra, escolha Pregao Presencial e qual voce quer participar, Entre no link: 
http:/ Army. capane ma. pr.gov.br/ transparencia/adm/licitacoes/ cadastro , (esse Cadastro 
obrigatorio, a empresa que nao o fizer nao poderi participar do Processo Licitatorio). Esses dados 
sera° encaminhados automaticamente para o e-mail: licitacaoAcapanema.pr.gov.br  
licitacao.capanema(&,gmail.com, voce receberi a seguinte mensagem "Cadastro enviado corn 
sucesso. Em breve entraremos em contato. " 

7.DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 
7.1. Ate 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao pablica, qualquer pessoa 

podera impugnar o ato convocatOrio do pregao, conforme item 7.5 deste edital. 
7.1.1. Cabera ao pregoeiro decidir sobre a impugnagao no prazo de ate 48 (quarenta e oito) 

horas, contado a partir do protocolo. 
7.1.2. Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatOrio, sera defrnida e publicada nov data 

para realizagdo do certame. 
7.2.0s pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatOrio deverao ser env os ao 

pregoeiro ate 03 (tres) dias Liteis anteriores a data fixada para abertura da sessao pilblica, excl 	mente 

por meio eletrOnico via internet, no enderego indicado no edital. 
7.3.As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos pre os no certame. 
7.4.As respostas as impugnagOes e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serao autuados no 

processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado. 
7.5.Qualquer impugnagao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada a Divisao de Licitagoes do 

Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a data de recebimento da 

correspondencia, a qual devera respeitar o item 7.1 deste edital. 

8. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADOS 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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8.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a nas 
condigOes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei 
Complementar n° 123/06. 

8.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em 
conformidade coin as disposigOes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3', § 4', VI da Lei Complementar 
n° 123/ corn alteragOes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo tratamento concedido 
pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP. 

8.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 
3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 
123/06, as ME/EPP. 

8.2. A fruicao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitagao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtencao 
do regime tributario simplificado. 

8.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situagoes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 
123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao apresentar 
declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagao como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 

8.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentagao de habilitagao. 

9. DO CREDENCIAMENTO 
9.1. 0 licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no preambulo 

deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregao, 
munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que the de 
poderes para manifestar-se durante a sessao pUblica em nome do licitante. 

9.2. 0 licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comprovar seus poderes estard 
impedido de apresentar lances, formular intencao de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 
durante a sessao. 

9.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 
estatuto ou contrato social, do instrumento piiblico de procuracao, ou particular corn firma 
reconhecida, ou documento equivalente. 

9.4. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a 
competencia do representante do licitante para represents-lo perante terceiros. 

9.5. 0 instrumento de procuracao pfiblico, ou particular corn firma reconhecida • eve 
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os 	ais 

atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicao da 	resa 

ou do registro como empresario individual. 
9.5.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de smatura no 

instrumento de proCuraclo particular, podera ser realizadO perante a Pregoeira . = quipe de ApOio, 
desde que apresentado, via original ou c6pia autenticada em caitorio; de Docu.mento Oficial corn 
foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG; CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia 
Social, Passaportee Cedula de identidade Profissional), som.en.te send° admftido o reconhecimenth 
da assinatura na forma grafada no document° apresentado. 

9.6. Cada credenciado podera representar apenas um licitante. 

9.7. Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

10. DA ABERTURA DA SESSAO 
10.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local indicados 

no preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, apps a fase de credenciamento, 

devera apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 
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a) Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitacao (conforme modelo anexo); 
b) Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob 
pena de nao usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006. 

b)1. A declaraga.o de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo 
anexo), devera estar acompanhada da Certidao simplificada de registro do comercio - Junta 
Comercial - do Estado sede da licitante, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior 
a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes; 

10.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedagOes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, nao podera usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, nao devera apresentar a respectiva 

declaragao. 
10.3. Os envelopes da proposta de pregos e da documentagao de habilitagao deverao estar 

separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PRECOS 
MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 87/2019 
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO 
MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 87/2019 
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

10.4. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora antes da 

abertura da sessao pUblica. 
10.4.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em involucro Unico, 

enderegado diretamente a Comissao, com a seguinte identificagao: 

A COMISSAO DE LICITACAO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 87/2019 
SESSAO EM - 02/09/2019 AS 8:30Horas 

10.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacao 
deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento de Tributacao 
no Paco Municipal) ate a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura da sessao publica, 
quando nao encaminhados via correio. 

10.5.1. A sessao publica nao seri iniciada enquanto houver empresas na fila do 
protocolo dos envelopes. 

10.5.2. Apes o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que nao 
tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 
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10.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando aberta 
a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa para 
eventual atraso. 

10.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condigOes acima estipuladas nao gerarao efeitos 
como proposta. 

10.7 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitard o licitante 
sangiies previstas neste Edital. 

11. DA PROPOSTA DE PRECO 
11.1. A proposta de precos, emitida por computador, SOMENTE conforme modelo padrao do 

sistema (Anexo VI), redigida em lingua portuguesa, corn clareza, sem emendas, rasuras, acrescimos ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tambem rubricadas todas as suas folhas pelo licitante 
ou seu representante, devera conter: 

11.1.1. As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o material ofertado, 
indicando a marca, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicavel, bem 
como os valores unitarios e o total, sob pena de desclassificagao de sua proposta. 

11.1.2. Preto unitario e total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 
acordo corn os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de 
Referencia. 

11.1.3. 0 licitante devera observar o valor maximo especificado no Termo de referencia, sob 
pena de desclassificagao de sua proposta. 

11.2. Nos pregos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugao do objeto. 

11.3. As propostas terao validade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do dia da 

licitacao. 
11.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
11.4. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 
11.5. Ao assinar a Proposta de Pregos, o proponente estard assumindo automaticamente o 

cumprimento de todas as condigoes la estabelecidas. 
11.6. A proposta de pregos padrao do sistema, depois de preenchida, tambem devera ser salva em 

Pen-Drive ou CD-ROM e entregue ao Pregoeiro no momento do Credenciamento ou dentro do Envelope 
n° 01 (PROPOSTA DE PRECOS), para fins de langamento no Sistema de julgamento. 

11.7. A licitante que nao atender ao item 11.6, sera desclassificada. 

12. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS 
12.1. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

em conformidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam o 	as, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

12.2. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada ern Ata. 
12.3. 0 Pregoeiro classificard o autor da proposta de menor prego e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), relativamente a 
de menor preco, para participagao na fase de lances. 

12.4. Quando nao forem verificadas, no minimo, tres propostas escritas de pregos nas condigOes 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificard as melhores propostas subsequentes, ate o maximo 
de tres, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos. 

13. DA FoRmucticAo DOS LANCES E DAS REGRAS DE DESEMPATE 
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13.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dara inicio a etapa de 
apresentagao de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes. 

0 lance devera ser ofertado POR ITEM. 
13.2. 0 Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 

13.3. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a 
exclusao do licitante da etapa de lances e a manutengao do Ultimo prego por ele apresentado, para efeito 
de ordenagao das propostas. 

13.4. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente a penalidade de multa de 2% sobre o valor maximo do objeto previsto no termo de 
referencia. 

13.5. Encerrada a etapa de lances, na hipotese de participagao de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperative enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007 (COOP), 
sera observed° o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo 
Decreto n° 8.538/2015. 

13.6. 0 Pregoeiro identificard os pregos ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que sejam 
iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao menor prego, desde que a primeira colocada nao seja 
uma ME/EPP/ COOP. 

13.7. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condigao serao consideradas empatadas 
coin a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado tera o direito de apresentar uma 
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo maxim° de 5 (cinco) 
minutos. 

13.8. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, 
serao convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo 
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo o 
estabelecido no subitem anterior. 

13.9. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 
intervalo de 5% (cinco por cento), sera realized° sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera 
apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

13.10. Havendo exit° neste procedimento, a ME/EPP/ COOP assumira a condigao de melhor 
classificada no certame, para fins de aceitagao. Nao havendo exit°, ou tendo sido a melhor oferta 	al 

apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda nao existindo ME/EPP/ COOP participante, p evale 

classificagao inicial. 
13.11. Somente epos o procedimento de desempate ficticio, quando houver, e a classifica 	final 

dos licitantes, sera cabivel a negociagao de prego junto ao fornecedor classificado em primeir 
13.12. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lanc , o cri Brio de 

desempate sera aquele previsto no artigo 3°, §2°, da Lei n° 8.666/93, assegur.o-se a preferencia, 
sucessivamente, aos bens e materiais: 

Produzidos no Pais; 
Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no Pais. 
13.13. Persistindo o empate, o criterio de desempate sera o sorteio. 
13.14. Durante a sessao pUblica é permitido a urn licitante fazer lance igual ao de urn concorrente 

corn intuito de empatar o certame, porem somente sera possivel o lance nestes termos caso urn lance 

menor seja considerado inexequivel. 
13.14.1. Nao serao permitidos lances identicos nos casos nao previstos no subitem anterior. 
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13.14.2. 0 desempate nos casos previstos no subitem 13.12 se dares nos termos do item 13 
deste edital. 

13.14.3. Caso haja empate nos termos do item 13.13 entre empresas enquadradas como 
ME/EPP e nao enquadradas, o desempate sera por meio de sorteio. 

13.15.Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera negociar corn o 

licitante para que seja obtido melhor prego, observado o criterio de julgamento, nao se admitindo negociar 
condigOes diferentes daquelas previstas neste Edital. 

13.16. Apos a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagao e julgamento da proposta. 

14.DA ACEITAPAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
14.1. 0 Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade 

do prego em relagao ao valor estimado para a contratagao e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificagOes do objeto. 

14.2. 0 Pregoeiro podera solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo 
as caracteristicas do material ofertado, sob pena de nao aceitagao da proposta. 

14.3. Caso a compatibilidade corn as especificagOes demandadas, sobretudo quanto a padreies de 
qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o Pregoeiro 
exigird que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nao aceitagao da 
proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias iiteis contados da solicitagao. 

14.4. No caso de nao haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo 
entrega de amostra fora das especificagOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera. recusada. 

14.5. Os exemplares colocados a disposigao da Administragao serao tratados como prototipos, 
podendo ser avaliados pela equipe tecnica responsavel pela analise. 

14.6. Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administragao todas as condigOes 
indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, 
necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

14.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando a nova data e horario 
para a sua continuidade. 

14.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar nao for aceitavel, ou for desclassificada, o 
Pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao, ate a 
apuragao de uma proposta que atenda ao Edital. 

14.9. Nessa situagao, o Pregoeiro podera negociar corn o licitante para que seja obtido prego melhor. 
14.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao altere Arua 

substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atri a ok4.47,  
validade e eficacia para fins de classificagao. 

14.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua 8 t i igao 
de habilitagdo, na forma determinada neste Edital. 

15. DA HABILITAcA0 
15.1. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera verificar o eventual descumprimento das 
condigoes de participacao, especialmente quanto a existencia de sangao que impega a participagao no 
certame ou a futura contrataga."o, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a)Consulta ao portal do TCE/ PR quanto 	aos impedidos de licitar 
(http: / / servicos. tce. pr. gov. br/ tcepr/ municipal/ ail/ ConsultarlmpedidosWeb. aspx); 

b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
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e) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cni.jus.br/improbidade  adm/ consultar requerido.php). 

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu s6cio 
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prey& dentre as sangoes impostas ao 
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o Poder 
Public°, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario. 

15.3. Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de 
condigao de participagao. 

15.4. Para a habilitagdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

15.4.1. RELATIVA A HABILITAcAO JURIDICA: 
a) No caso de empresario individual: inscrigao no Registro PUblico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - 	ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na c) 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatOrio de seus 
administradores; 

d) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragOes ou da 
consolidagao respectiva. 

e) No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores. 

f) Para qualquer tipo de empresa deve-se apresentar: Certidao expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicao de 
microempresa ou empresa de pequeno porte; e, Certidao simplificada de registro do comercio - Junta 
Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias da data prevista 
para apresentagao dos envelopes, salvo o previsto na alinea "c" deste subitem. 

15.4.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, corn data de 

emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar corn data superior a 60 
(sessenta dias o 	0(a) Pregoeiro(a) 	 podera consultar o site: 
http: /www. re  ce ita. faze nda.gov.bripe ssoajuri dica/ cnp / cnpireva/ cnpireva solicitacao.asp para 
averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera desclassificada); 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios - (INS 
Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Materia t TS), 
demonstrando a situagao regular, expedido pela Caixa Economica Federal; 

d) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conju 	Nega iva da 
Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.1) A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais 
e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificagao da correspondente autenticidade nos seguintes 
enderegos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.br   e www.ngfn. fazenda.gov. br. 

e) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federagao da sede 
da licitante; 

t') Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos 
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

15.4.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
a) Certidao negativa de falencia ou recuperagao judicial, ou liquidagao judicial, ou de 

execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 
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domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prOpria certidao, ou, na omissao desta, expedida a 
menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentacao; 

15.4.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Certidao Negativa de Debitos Trabaihistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12.440/ 11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

15.5. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAcOES/ OUTROS): 
a) Anexo III - Modelo de Declaragao Unificada 

15.6. Os DOCUMENTOS DE HABILITA0.0 (envelope n° 02) poderao ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartOrio competente, ou cOpia simples que 
podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor de LicitagOes, no decorrer 
da sessao desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de 
publicagdo em Orgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 

15.7. As certidOes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo orgao expedidor, ou, na hipertese de 
ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tiltimos 90 dias contados da data da abertura 
da sessao publica. 

15.8. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida para 
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena 
de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

15.9. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias titeis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da 
Administracao, para a regularizacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao 
de eventuais certidoes negativas ou positivas corn efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 
e n° 147/ 14); 

15.10. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a 
fase de habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal (art. 
4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

15.11. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto acima, implicard decadencia do 

direito a contratagao, sem prejuizo das sangOes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo fac 	do 

a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, o 	r a 

licitagao. 
15.12. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 15 e seus subit 	era 

de sclassificado . 

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de ate 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da eventual solicitacao do Pregoeiro. 

16.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, 
em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

16.1.2. A proposta final devera conter a indicacao do banco, namero da conta e agencia do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 
16.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer 

da execucao do contrato e aplicagao de eventual sancao a Contratada, se for o caso. 
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16.3. Todas as especificagOes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedencia, vinculam a Contratada. 

17. DOS RECURSOS 
17.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, caso o licitante 

vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da 
Lei n° 11.488/2007, qualquer licitante podera, ao final da sessao ptiblica, de forma imediata e motivada, 
manifestar sua intengao de recorrer, quando the sera concedido o prazo de tres dias para apresentar as 
razOes do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra razOes em igual prazo, que comegara a contar do terrain() do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses. 

17.2. A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante quanto a intengao de recorrer 
importara a decadencia desse direito. 

17.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade 
competente quando mantiver sua decisao. 

17.4. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ficara adstrita 
verificagao da tempestividade e da existencia de motivagao da intengao de recorrer. 

17.5. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, 
importara invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

17.6. Nao serao conhecidos os recursos cujas razOes forem apresentadas fora dos prazos legais. 
17.7. As decisOes Administrativas sobre os Recursos Administrativo serao autuadas no processo 

licitatOrio e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado. 
17.8. As Razeies e as ContrarrazOes de Recurso Administrativo deverao ser protocolizadas junto ao 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada a Divisao de 
LicitagOes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a data de 
recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar o prazo assinalado no item 17.1 deste edital. 

18. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAPAO 
18.1. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisao dos 

recursos apresentados. 
18.2. ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologara o procedimento licitatorio. 

19. DA FORMALIZAPAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
19.1. Homologado o resultado da licitagao, o orgao gerenciador, respeitada a ordem de c 	i ficagao 

e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessados para, no p 	e ate 05 

(cinco) dias uteis, contados da data da convocagao, procederem a assinatura da Ata de Bistro de Pregos, 
a qual, apOs cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento nas 

condigOes estabelecidas. 
19.2. 0 prazo previsto podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo orgao 

gerenciador. 
19.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido 

pela Administragao ensejard a aplicagao das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento 

convocatorio. 
19.4.E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no 

prazo e condigOes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para 
faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigeies propostas pelo primeiro classificado. 
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19.5. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto n° 7.892/13, sera" o 
registrados em ata os pregos e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens corn pregos iguais 
ao do licitante mais bem classificado, segundo a ordem de classificagao baseada na Ultima proposta 
apresentada durante a fase competitiva, que devera ser observada para fins de eventual contratagao. 

19.6. No momento da assinatura da Ata a Administragao verificara se os licitantes mantem as 
mesmas condigaes de habilitagao consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas durante toda a 
vigencia da ata. 

19.7. Constatada a irregularidade no SICAF, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hipotese de cancelamento do registro 
prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13, o Departamento de LicitagOes podera convocar o 
licitante subsequente na ordem de classificagao para assinar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente. 

20. DA ALTERAcA0 E DO CANCELAMENTO DA ATA 
20.1. A alteragao da Ata de Registro de Pregos e o cancelamento do registro do fornecedor 

obedecerao a disciplina do Decreto n° 7.892/13, conforme previsto na Ata de Registro de Pregos anexa 
ao Edital. 

20.2.E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 
o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da possibilidade de alteragOes 
dos contratos eventualmente firmados. 

21. DA CONTRATACAO COM OS FORNECEDORES 
21.1. A contratacao com o fornecedor registrado, de acordo corn a necessidade do Orgao, sera 

formalizada por intermedio da Ata de Registro de Pregos. 
21.1.1. As condigoes de aquisigao constam do Termo de Referencia anexo ao Edital e da Ata 

de Registro de Pregos, e poderao ser detalhadas, em cada aquisigao especifica, no respectivo requerimento 
elaborado. 

21.1.2. 0 Orgao devera assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece vantajoso, 
mediante realizagao de pesquisa de mercado previa a aquisigao (artigo 9°, inciso XI, do Decreto n° 7.892, 
de 2013). 

21.2.0 orgao convocard a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada contratagao, e 
dentro do prazo de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, efetuar a retirada da 	a de 

Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de d 	d ireito 

a contratacao, sem prejuizo das sangoes previstas no Edital e na Ata de Registro de Pregos. 
21.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o Orgao ou entida 	ra a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administr 	dera 

encaminha-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondencia postal com aviso de r 	o (AR) 
ou meio eletreinico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a cp• ar da data de seu 
recebimento. 

21.2.2. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada do 
fornecedor e aceita pela Administracao, desde que se respeite o prazo de validade da Ata. 

21.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissao da Nota de Empenho, a Contratante podera 
realizar consulta online ao SICAF, para identificar possivel proibicao de contratar corn o Poder PUblico e 
verificar a manutengdo das condigOes de habilitagao, cujos resultados serao anexados aos autos do 
processo. 

21.4. A Contratada devera manter durante toda a execugao da contratacao, em compatibilidade 
com as obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

21.5. Correrao por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 

21.6. E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato.  
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21.7. Durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos, a fiscalizagao sera exercida por urn 
representante da Contratante, ao qual competird registrar em relatorio todas as ocorrencias e as 
deficiencias verificadas e dirimir as dirvidas que surgirem durante sua vigencia, de tudo dando ciencia 
Administragao. 

22.D0 PREcO 
22.1 Durante a vigencia do contrato, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

23. CONDIOES DE AQuisicAo E DE ENTREGA DO OBJETO 
23.1. A empresa vencedora do certame devera entregar a grama solicitada em ate 2 (dois) dias itteis 

apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente 
podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal 
solicitante, nos termos do subitem 23.2. 

23.1.1. As leivas devem ser uniformes livres de doencas e pragas. Macia e resistente ao 
pisoteamento, corn folhas estreitas e medias, de cor verde esmeralda e estoloes penetrantes, que 
enraizem facilmente. 

23.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 
a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao da grama a ser adquirida; 
c)Local onde sera entregue a grama; 
d)Prazo para entrega da grama; 
e) Quantidade e medidas da grama, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

23.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras d • unicipio que  
verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

23.3.1. Ern razdo da organizacao interna da Secretaria, a requisicao de entrega da grama  
podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa 
vencedora.  

23.4. A empresa licitante deve negar o fornecirnento da grama caso estes sejarn solicitados 
sem a elaboracao do requerimento e as informacees previstas no subitem 23.2.  

23.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao  
para a empresa vencedora do certame.  

23.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao dos agentes publicos envolvidos por improbidade administrativa.  

23.6. 0 fornecimento da grama pela empress vencedora do certame sem a previa elaboraeao  
do requerimento configura a concorrencia'da empresa para a nulidade do ato, configurando a ma-
re da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao  
pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis pars aplicanao das  
penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

23.7. As solicitac_oes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos materiais.  

23.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo preprio no Controle 
Interne ou no Departamento de Compras do Municipio ou na prepria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalizacao de organ interno e externos.  

24. DAS OBRIGAPOES DA CONTRATADA 
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24.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
24.1.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condicOes, no prazo, quantidades e locais 

indicados pelo Municipio, em estrita observancia das especificagOes do Edital, do Termo de referencia e 
da proposta; 

24.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, constando detalhadamente 
as indicagOes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedencia e prazo de garantia; 

24.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da aquisiga.o, de acordo corn os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

24.1.3.1. Este dever implica na obrigageo de, a criterio da Administracao, substituir, as suas 
expenses, no prazo maxim° fixed° no Termo de Referencia e Edital, o material corn avarias ou defeitos; 

24.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigencies da Administracao, inerentes ao objeto 
da presente licitaga.o; 

24.1.5. Comunicar a Administragdo, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

corn a devida comprovageo; 
24.1.6. Manter, durante toda a execugdo da Ata de Registro de Pregos, em compatibilidade 

corn as obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitageo; 
24.1.7. Na.o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que este. obrigada, exceto nas 
condigoes autorizadas no Termo de Referencia ou na minute de Ata de Registro de Pregos; 

24.1.8. Re sponsabilizar- se pelas de spe sas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais, comerciais, texas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestageo de garantia 
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato; 

24.1.9. Efetuar a entrega do material com seus prOprios equipamentos e funcionarios; 

25. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
25.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

25.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario• 
25.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixed°, a conformidade d• 	erial recebido 

provisoriamente corn as especificagOes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagan e 
recebimento definitivos; 

25.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA, através de 
servidor efetivo especialmente designado; 

26.2 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

26. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
26.1. A Contratada e responsavel pelos danos causado a Administraga.o ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execugdo da Ata de Registro de Pregos. 
26.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato e de vicios ocultos do objeto adquirido. 

27. DAS CONDIPOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LicrmcAo 
27.1. Ouando a entrega do obieto for realizada, cabers 	CONTRATADA apresentar 

comunicacio escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de precos, o qual verificara o 
material fornecido e confeccionara urn termo de recebimento provisorio, identificando os materiais 
recebidos, cuja finalidade a apena.s para atestar que a Contratada entregou os materials na data 
estipulada na solicitacao, fornecendo uma copia do document° a CONTRATADA.  

27.1.1.Juntamente corn a entrega do material, a CONTRATADA deverti apresentar a nota 
fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Municipio. 
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27.2. Apar; o recebimento proVisorio, o Municipio, por. meio de comissao de recebimento,  
formada por tres servidores efetivos, realizarit, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a liquidacao da 
aquisisao, isto e, a verifiCacao da COrnpatibilidade do material .entregue corn ias especificacees do 
Terme de referencia e solicitactio inenaionado no item 23.2, para fins de recebimento definitivo. 

27.3. A Comissao realizara inspecao minuciosa de todo o material, por meio de servidores 
pilblicos efetivos competentes ou do fiscal da Ata de Registro de Precos, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela solicitacao de compra, corn a finalidade de verificar a adequacao 
do material e constatar e relacionar a quantidade do material a que vier ser recusada.  

27.3.1.  A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 
material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregOes resultantes da qualidade dos materiais 
entregues, cabendo a fiscalizacao nao atestar o recebimento dos objetos ate que sejam sanadas todas as 
eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas. 

27.3.2.No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 
outro sem defeito ou de acordo com o Termo de Referencia e solicitacao, dentro do prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da notificagao enviada pelo Municipio, sob pena de aplicacao das 
sangOes previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operacao 
de troca. 

27.3.3. Aptis tal inspecao e eventuais regularizagoes de pendencias, sera lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, 
relatando as eventuais pendencias verificadas e os produtos substituidos, para posterior emissao de Nota 
fiscal dos materiais fornecidos, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.  

27.3.4. 0 termo de recebimento definitivo podera ser substituido pelo carimbo e  
assinatura dos membros da comissao de recebimento nas solicitacoes mencionados no item 23.2,  
os quais sera° armazenados em arquivo proprio do Controle Interno ou do Departamento de  
Compras do Municipio, disponibilizando-se uma a:pia para a empresa contratada.  

27.3.5. Na hip6tese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado  
tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do  
esgotamento do prazo, desde que o fato seta comunicado a Contratante 05 icinco) 4ias ant  ores 
a exaustao do prazo. 

27.4. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qual 	poca, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga 	sicties 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
27.5. A notificacao a que se refere o item 27.3.2 podera ser encaminhada via e-mail para a 

CONTRATADA. 
27.6. A ausencia de confeccao do termo de recebimento provisorio ou definitivo nos termos 

deste edital enseiara a responsabilizasao administrativa dos agentes e servidores pablicos que se  
omitirem.  

28. DO PAGAMENTO 
28.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/ PR, de forma parcelada, de acordo 

corn as solicitacoes encaminhadas a Contratada, conforme as necessidades da Administracao 
Municipal;  

28.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao recebimento  
definitivo, nos termos do item 27 deste edital. 

28.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 
enderecos eletremicos: empenhocapanema. pr. goy, br e/ ou comprasacapanema. pr. gov. br, ou entregue 
nas maos dos servidores designados para o Pagamento.  

28.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
28.5.A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 

empresa informando a Agencia Bancaria e o namero da Conta a ser depositado o pagamento. 
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28.6.Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais 
e/ou Faturas. 

28.7. A nota fiscal devera ser emitida pela pr6pria Contratada, obrigatoriamente corn o nUmero de 
inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de pregos, bem como da 
Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn outros CNPJ's. 

28.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, que 
tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio 
de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA apresente situagao regular. 

28.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerard 
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou atualizagao 
monetaria do valor devido. 

28.10. Na ocasiao do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da Contratante, 
alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 
respectivo mes do pagamento;, 

b) Termo de recebimento definitivo dos materiais fornecidos.  
28.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao da ata de registro de pregos, 

os pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras disposigOes 
contratuais. 

28.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de 
aplicagao das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

28.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos pertinentes 
aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apOs a regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

28.14. A Administracao somente efetuarit o pagamento apos a ocorrencia das segui1j es 
hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

28.14.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aqms 	ou 
prestagao de material requisitado; ou 

28.14.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a Contratada 1 n osto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na ata, be 	mo o Imposto 
sobre Materiais de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, 
e na Lei Municipal 950/03. 

28.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigOes abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagdo por meio de 
documento official de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

28.16. A Administragao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas 
e/ ou indenizagOes devidas pela Contratada. 

28.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a Contratada sera precedido de processo 
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn os recursos e 
meios que lhes sao inerentes. 

28.18. E vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes da ata de 
registro de pregos. 

29. DAS INFRAcOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
29.1. Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 
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a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inicioneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 

29.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem 
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a)Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

29.3. Em caso de inexecugao da ata de registro de pregos, erro de execugao, execugao imperfeita, 
mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a 
Contratada estara sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

29.3.1. Advertencia por escrito; 
29.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor 
total da ata de registro de precos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da 
respectiva ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a 
qualquer clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de pregos nao especificada na alinea 
"a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de resc ao 
do contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, have 	a 
possibilidade de cumulacao corn as demais sancees cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, 
configurada a inexecucao total da ata. 

29.3.3.Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 	tratar corn a 
Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

29.3.4.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pablica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

29.4. As sangOes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar 
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambern ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
29.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

29.6. A multa sera descontada da garantia da ata de registro de pregos, caso houver, e de 
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



n Q0,1 

Municipio de Capanema - PR 

29.7. A sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

29.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
29.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levara em consideragao a gravidade da 

conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragab, observado 

o principio da proporcionalidade. 
29.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

29.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
29.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

30. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
30.1. Constituem motivo para o cancelamento do registro: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas constantes no edital e na ata de registro de pregos, bem 
como especificagOes do material e prazos de entrega; 

b) 0 cumprimento irregular de clausulas constantes no edital e na ata de registro de pregos, 
bem como especificagOes do material e prazos de entrega; 

c) 0 atraso injustificado na entrega do material; 
d) A paralisagao da entrega do material, sem justa causa e previa comunicagao a 

Administragao; 
e) A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado corn outrem, a cessao ou 

transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste edital e na 
ata de registro de pregos; 

f) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administragao; 
g) 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 
h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do . 67 

da Lei n° 8.666/93; 
i) A decretagdo de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 
j)A dissolugao da sociedade ou o falecimento da Contratada; 
k) A alteragao social ou a modificaga." o da finalidade ou da estrutura da 	presa, que 

prejudique a execugao do contrato; 
1) RazOes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere a ata; 

m) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensties que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatdrio de indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagOes 
e mobilizagOes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensao do cumprimento das obrigagOes assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

n) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo 
decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do 
cumprimento de suas obrigagoes ate que seja normali7ada a situagdo; 

o) A nao liberagao, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para entrega dos 
materials, nos prazos da ata; 
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p)A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva do 
fornecimento dos materiais; 

q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das 
sangoes penais cabiveis. 

30.2. 0 cancelamento, devidamente motivado nos autos, sera precedido de procedimento 
administrativo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

31. DA REVOGAcA0 DO PROCEDIMENTO 
31.1. A Administragao podera revogar a licitagao por razoes de interesse pablico decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
31.2. A revogagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio e a 

ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

32. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO 
32.1. A Administragdo, de officio ou por provocagao de terceiros, devera anular o procedimento 

quando eivado de vicio insanavel. 
32.2. A anulagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a 

ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
32.3. A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigagdo de indenizar pela Administragao. 
32.4. A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos 

atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 
32.5. Quando da declaragao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicard expressamente os atos a que ela se estende. 
32.6. A nulidade da ata de registro de pregos opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

juridicos que a ata, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos. 
32.7. A nulidade da ata nao exonera a Administragao do dever de indenizar o contratado pelo que 

este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente 
comprovados, contanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem the deu 

causa. 
32.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse publo. o ou 

aos demais interessados. 

33. DA FISCALIZAcA0 
33.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacio da execuciio da ata de registro de preco consistem 

na verificacito da conformidade da aquisicao e da alocacao dos recursos nece 	os, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por urn representante da 
Administracao, sendo servidor publico especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 
n° 8.666/93.  

33.2. 0 representante da Contratante devera ter a experiencia necessaria para o acompanhamento 
e controle dos materiais e da ata. 

33.3. A Contratante exercera a fiscalizagao do material através de um representante da Secretaria 
de Administragao, especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da 
Contratada. 

33.4. Ficam reservados a Fiscalizagao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso, nao previsto na ata, no Edital, nas Especificagoes, nos Projetos, nas Leis, 
nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou 
indiretamente corn o material em questao e seus complementos. 

33.5. A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeigoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
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na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 
da Lei n° 8.666, de 1993. 

33.6. Compete especificamente a Fiscalizacao: 
33.6.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao fornecimento do material; 

33.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigageies da 
Contratada constantes do Edital e seus anexos; 

33.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificagOes previstas em Edital. 
33.6.4. Esclarecer prontamente as davidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 
33.6.5. Expedir por escrito, as determinagOes e comunicagOes dirigidas a Contratada; 
33.6.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 
33.6.7. Transmitir por escrito, instrugoes sobre as modificagOes do material que porventura 

venham a ser feitos, bem como as alterageies de prazo e cronograma; 
33.6.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que possam 

acarretar dificuldades no fornecimento do material em relagao a terceiros; 
33.6.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicagao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao da ata. 
33.7. A execugao da ata devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, 

que compreen dam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando for o caso: 
Os resultados alcangados em relagao a ata, corn a verificagao dos prazos de execugao e da 

qualidade demandada; 
b)Os recursos humanos empregados, em fungao da quantidade e da formagao professional 

exigidas; 
c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d)A adequagao dos fornecimentos de acordo corn a rotina estabelecida; 
e)0 cumprimento das demais obrigagOes decorrentes da ata; e 
f)A satisfagao do publico usuario. 

33.8. 0 fiscal ou gestor da ata, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade do material, devera comunicar a autoridade responsavel para que ta 
promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limi, de 
alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

33.9. 0 representante da Administragao anotard em registro prOprio todas as oco nc as 
relacionadas corn a execugdo da ata, indicando dia, mes e ano, adotando as providencias nece 	ao 
feel cumprimento das clansulas contratuais e comunicando a autoridade competente, 	o for o caso, 
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

33.10. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
sobretudo quanto as obrigagOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagao de sangeies 
administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legislagao vigente, podendo culminar em 
rescisdo da ata, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93. 

33.11. Os fornecimentos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre 
a Contratada, sua equipe e a Fiscalizagao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do 
cumprimento do Edital. 

33.12. Reserva-sea Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar comprovada a 
incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos materiais, sem que desse ato resulte o seu direito 
de pleitear indenizagao, seja a que titulo for. 

34. DAS DISPOSICOES GERAIS 
34.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao 

do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util  
subsequente, no horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em contrario. 
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34.2. Esta licitagao podera ser revogada por interesse publico e anulada por ilegalidade de officio 
ou mediante provocacao de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, 
aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto a concessao de prazo para contraditorio. 

34.3. 0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao relevar omissoes puramente 
formals, desde que nao reste infringido o principio da vinculagao ao instrumento convocatorio e em 
atendimento ao disposto no §1° do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

34.4. Sera(ao) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato publico de abertura dos 
envelopes, a(s) qual(is) sera(ao) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes 
credenciados presentes. 

34.5. A licitagao nao implica da obrigatoriedade de compra por parte do Municipio de Capanema -
PR. Ate a entrega do empenho, podera o licitante vencedor ser excluido da licitagao, sem direito a 
indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangOes cabiveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 
licitagdo, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, tecnica ou administrativa. 

34.6. Qualquer impugnagao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverao 
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, 
enderegada a Divisao de LicitagOes do Municipio, considerando-se a data de recebimento da 
correspondencia para verificagao da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste 
edital. 

34.7. Os pedidos de esclarecimentos, impugnagOes e a apresentagao escrita dos recursos deverao 
ser protocolizados junto a Prefeitura do Municipio de Capanema, Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 1080, Centro - CEP 85.760.000 - Capanema, Estado do Parana, no horario das 7:45 as 11:30 e 
das 13:15 as 17:30 horas. 

34.8. Os casos omissos serao regidos pela Legislagao aplicavel as licitagOes e contratos 
administrativos. Bern como qualquer contradigao que este ato convocatOrio insurgir contra a Legislagao 
Federal, aproveitard a Legislagao Federal em detrimento deste. 

35. DO FORO 
35.1. 0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Cap 

PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACAO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO(*) 

(papel timbrado corn razdo social, CNPJ, enderego completo, enderego eletronico, telefone, fax) 
Local e data 
Ao Municipio de Capanema - PR 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro 
85.760-000 - Capanema - PR. 
REF. PREGAO PRESENCIAL N.°87/2019 
Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002, a empresa 	(indicagdo da razdo 
social) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo para o PREGAO PRESENCIAL N°. 87/2019 , cujo objeto é a 
	 , conforme descried° constante no Edital. 
	 , . De 	 De 	. 

(Assinatura do representante legal  
Nome 

RG/ CPF 
Cargo 

(*) NOTA. DOCUMENTO OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO. 

ANEXO II  

Empresa) perante 
corn poderes para tomar qualquer decisdo durante todas as fases do PREGAO, inclusive apresentar DECLARACAO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO, os envelopes PROPOSTA DE PREQOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE 
HABILITACAO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente 
de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a reducao de preeo, desistir expressamente da intenedo de in 	or 
recurso administrativo ao final da sessdo, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intengdo de interpor c rso 
administrativo ao final da sessdo, assinar a ata da sessdo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PRE • 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuracdo é valida ate o dia 	

 

(Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA)  
Nome 

Recomendacdo: Na hipOtese de apresentageto de procuracdo por instrumento particular, 	esma deverez vir 
acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade competencia 
do outorgante para constituir mandatario. 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracho particular, 
podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em 
cartOrio, de Documento Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da 
assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO - ACOMPANHADO POR 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO COM FOTO. 
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MODELO DE PROCURAcA0 PARA CREDENCIAMENTO(*) 
(Em papel preferencialmente timbrado corn raza o social, CNPJ, enderego completo, enderego eletronico, telefone, fax, corn nome e 
assinatura do representante legal) 
PROCURACAO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuragdo, a (Razdo Social da Empresa), coin sede (enderego completo da matriz), 
inscrita no CNPJ/MF sob n.° 	e Inscrigdo Estadual sob n.° 	, representada neste ato por seu(s) (qualificacdo(fies) 
do(s) outorgante(s)) Sr(a) 	 , portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 	e CPF n.° 	 , nomeia(m) 
e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) 	  portador(a) da Cedula de Identidade RG 
n.° 	  e CPF n.° 	 , a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razdo Social da 

(Indicagdo do orgdo licitante), no que se referir ao presente PREGAO PRESENCIAL n°. 87/2019 , 



E-mail: 
Telefone: 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo junto ao Sis 
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente forneci. s. 

Municipio de Capanema - PR 

ANEXO - III 

Modelo de Declaractio Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana. 

PREGAO PRESENCIAL N° 87/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , CNPJ n° 	 , corn sede 
na 	 , atraves de seu representante legal infra-assinado, que: 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que 
ndo empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos 
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condiedo de aprendiz (a partir de 
14 anos, deverd informar tal situagdo no mesmo documento). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar corn a 
Administragdo Pdblica. 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios, instaurados 
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a) 	 , 
Portador(a) do RG sob n° 	  e CPF n° 	 , cuja 
funedo/ cargo é 	 (socio administrador/ procurador/ diretor/ etc), responsavel pela 
assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM s6cio desta empresa exerce cargo ou furled° pUblica impeditiva de 
relacionamento comercial corn a Administraedo PUblica. 

Declaramos de que a empresa nao contratard empregados com incompatibilidade corn as autoridades contratantes ou 
ocupantes de cargos de direedo ou de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n° 013 do 
STF (Supremo Tribunal Federal). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacdo futura referente e este processo licitatorio, 
bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte ender-ego: 

Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/ MF sob 
n.° 	 , para ser o(a) responsdvel para acompanhar a execuedo da Contrato, referente ao Pregdo 
Presencial n.° 87/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigaeOes contidas no instrumento 
convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato. 

	  de 2019. 

Local e Data 

Assinatura do Responsdvel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(*) 

(Em papel preferencialmente timbrado corn razeio social, CNPJ, enderego completo, enderego eletreinico, 
telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

(CASO 0 LICITANTE ESTEJA ENQUADRADO NOS TERMOS DA LC N" 123, E OPTE POR EXERCER 0 
DIREITO DE PREFERENCL4, DEVERA APRESENTAR ESTA DECLARAgAo ACOMPAIVIIADA DA 
"CERTIDAO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATUALIZADA, 
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SEDE DA LICITANTE). 

DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangOes e multas previstas neste ato convocatorio, 
que a empresa 	 (denominacao da pessoa juridica), CNPJ n° 
	 e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no 
procedimento licitatOrio do Pregao Presencial n° _/ 	, realizado pelo Municipio de Capanema - PR. 

Local e data 	  

(Assinatura do representante legal  
Nome 

RG/ CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO 
ACOMPANHADO PELA CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

ANEXO V - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS) 
MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N" 	 
PREGAO PRESENCIAL N° 87/2019 

Ao s 	 dias do mes de 	 de 	, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. 	, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, ern face da classificagdo das propostas 
apresentada no Pregito Presencial n° 87/2019 , por deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema em 	, resolve REGISTRAR OS PRECOS 
da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condigOes do Edital que rege o Pregao e aquelas 
enunciadas nas clausulas que se seguem. 

	 , sediada na 	 , n° 	, na cidade 

de 	 , Estado do 	, inscrita no CNPJ sob o n° 	  e Inscricao 

Estadual sob o n° 	 , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por 
seu 	Sr. 	 , portador do RG n° 	 e do CPF n° 	  

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagoes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

ITEM 
DESCRICAO/ 

ESPECIFICACAO
E  

MARCA/ 
FABRICANT QUANTIDADE 

R$  

PRECO 
UNITARIO R$ 

MECO 
TOTAL 

1.2. A existencia de pregos registrados tido obriga a Administragdo a firmar as aqui 	s que deles 
poderao advir, facultando-se a realizagan de licitagdo especifica para a aquisigao pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisiga.o em igualdade de condigOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisigdo obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 

3.2. 0 Municipio de Caj,anema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 
Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive  
fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes 
informacoes:  

3.2.1. Niimero da Ata;  
3.2.3. Niimero do item conforme Ata;  
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3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificagOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIcOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar a grama solicitada em ate 2 Idols) dias Ateis 

apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente 
podera ocorrer posteriormente a elaboragdo de requerimento de compra pela Secretaria Municipal 
solicitante, nos termos do subitem 4.2. 

4.1.1. As leivas devera ser uniformes livres de doengas e pragas. Macia e resistente ao 
pisoteamento, corn folhas estreitas e medias, de cor verde esmeralda e estoloes penetrantes, que 
enraizem facilmente. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagOes: 
a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao da grama a ser adquirida; 
c)Local onde sera entregue a grama; 
d)Prazo para entrega da grama; 
e) Quantidade e medidas da grama, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  
verificara a possibilidade da aquisica.o e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do  
certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.3.1. Em razao da organizaca.o interna da Secretaria, a requisicao de entrega da grama 
podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa  
vencedora.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento da grama caso estes sejam solicitados 
sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao 
para a empresa vencedora do certame. 

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contra  
responsabilizacao dos agentes pfiblicos envolvidos por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento da grama pela empresa vencedora do certame sem a previa elabo  
do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do atilt  configurap o a ma-
fe da contrata ao • ossibilitando a anula ao de eventual nota de empenho enrifida e o nao  
pagamento dos produtos, sem prejuizo da adoeao das medidas cabiveis para aplicacao das 
penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para 
fins de recebimento definitivo dos materiais.  

4.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos1  
apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle  
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, 
permitindo a fiscalizacao de Orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo cora o item 28 e ss. 

do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o recebimento 
definitivo dos materiais, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 
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5.2.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

5.3.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 
N = Ntmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5. As despesas corn a aquisicao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas seguintes 
dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 
Exercici. 

da- 
despesa.-  

Conta 
da 
despesa 

Enncioria 	ro 	arita 	' :- 	,ppqa 

	

 • 	' 	.t 	- 	' 	'' 	- 	--, 	--.• 	
,

t&arso 

	

`r..,..,.' 	' 	. 	' 	" 	,' 	'. 

Cilupo da tome.
o 

cid 

' 

Natureza da 
tiggRqP.a 
* 	-- 

2019 310 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 650 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 660 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 940 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1130 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1200 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1320 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1560 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 1810 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 	.. 

2019 2870 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3040 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3590 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3670 11.003.08.243.0802.6058 880 3.3.90.30.00.00 Do Exerci------;  

2019 3750 11.003.08.243.0802.6372 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 3970 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 4090 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

2019 4170 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizacao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria 

Municipal de Administracao, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir as dUvidas que 
surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo (lard ciencia a Administragao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, 
vicios redibitorios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
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em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 
70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragdo do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Precos, bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a)servidor(a) Jolcimara 
Salete Gaya, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de 
comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA StTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS 
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos pregos registrados no Diasio Oficial 

do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados sera.° confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administragdo. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem 

maiores que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Precos para 
promover a renegociagdo dos pregos de forma a torna-los compativeis com os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagdo, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto 
Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 

o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art ..5 

da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercad ou d- :to 
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociacOes ju-"Fir aos 
fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se supe r a. rego 
praticado no mercado, o Orgao gerenciador dever6.: 

8.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequacao 
ao praticado pelo mercado; 

8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada 
a ordem de classificagap original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado 
pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, 
para rever o preco registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de 
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda em caso de 
for-ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e 
extracontratual. 
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8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, 
quando cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragOes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado 
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser reali7ada pela 
prOpria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn justificativa da escolha do criterio e memoria dos respectivos calculos, para decisao da 
Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de 
revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangeies previstas no Edital Convocatorio, 
salvo a hipotese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial 

ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo imico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9.E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipoteses contid no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 	mar 

o contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou 

no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificado s: 

9.2.1. Por razties de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipOteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do 

registro do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagdo falsa; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidOneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaracao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem 
anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor 
total da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da 
respectiva ata, a partir do qual estard configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao a 
qualquer clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na alinea 
"a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de rescisao 
do contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando 
configurada a inexecucao total da ata. 

10.3.3.Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar coma 

Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
10.3.4.Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 	a 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabil' acao 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o co 	do 

ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 	s) anos. 

10.4. As sancoes de suspensao temporaria de participagao em licitacao e imped.  ento de contratar 

e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser 

aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 
a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
10.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado 

ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando- 
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 
10.7. A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica 

é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
10.8.  As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
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10.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideragao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas sera() recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 
caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITtRIO DE ACEITAcA0 DO OBJETO 
13.1. Os materiais serao recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugao deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execugao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas 

contratuais e pelos preceitos de direito ptblico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria 
geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, 
combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dis sositi>0s, 
o edital do Pregio Presencial n° 87/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da em 'resa. 

fr . Ok  15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatib.  de 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagao e qualificagao exigida o P - :ao 
Presencial n° 87/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) ---- 
	, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema, 	de 	de 2019. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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Paging 1 

Pregao 88/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIcOS 

CNPJ: 	. / - 	 Fornecedor : 
	

E-mail: 

Enderego : 
	

Telefone: 
	

Fax: 
	

Celular: 

Inscrig'do Estadual: 
	

Contador: 
	

Telefone contador: 

Representante: 	 CPF: . . - 	 RG: 

Enderego representante: 

E-mail representante: 

Banco: 	 Agenda: 

.Cote 	001 	Lute O01 

N°  Item Descrigao do Produto / Servigo 	 Qtde. 	Unid. 	Prego Maximo Marca 

Conta: 

Modelo 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

Prego Unitario Prego Total 

001 LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM INSTALACAO EM LOCAL A SER 
	

4.000,00 	M2 	 12,50 
	

0,00 

	

PRE90 TOTAL DO LOTE : 
	

0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA: 
	 • . 0,00 

CNPJ: . . / - 

esProposta - Versao: 1.1.4.5 02,0812619 10:03:09 
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M-unicipio de Capanema - PR 

ANEXO VII 
ORIENT/WOES PARA GERAcAO/REDKAO DA PROPOSTA DE PREcOS EM PROGRAMA ESPECiFICO 

DO MUNICiPIO 

1. 	Acessar: www.capanema.pr.gov.br  

2.Depois de acessar a pazina do Municipio, clique no link Licitacties - depois Editais de licitagdo e 

licitagOes na Integra. 
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2.1. 	Abra 	a 	modalidade 	e 	a 	licitagao 	escolhida. 	Abrir 	o 	link 

http: / /www.equiplano.com.br/ downloads / S1c500/esProposta v1145.zip 

	

2.2. 	Abra 	a 	modalidade 	e 	a 	licitagdo 	escolhida. 	Abrir 	o 	link 

http: / / www. equiplano. com.br/ downloads/ Slc500 / e sProposta_v1145. zip 
Clique coin o botao auxiliar do mouse sobre o arquivo Proposta.esl e ap6s em Salvar Link como, 

conforme tela a seguir: 
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Copie os arquivos em seu computador e faga conforme a seguir: 

3. 	PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS- Para informar os valores e as marcas dos 

produtos contidos no anexo, proceda da seguinte forma: 

3.1. Para 	 voce 	 acessar 	 abra 	 o 	 arquivo 

http: / / www. equiplano. com. bi-/ downloads/ Slc5 0 0/ esProposta v 1 14 5. zip salvo em seu computador: que 

aparecera a seguinte tela: 

MI  Ea. !P. 	.ttl 
ag- 

11,6111,32 34514 /I.,. 	01340017111. WM16 

11.6n612byenem 1 

3.2.Clique em executar 

3.3. Proxima tela 
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3.3.1.Clique no arquivo da proposta: 
3.3.1.1.Busque em seu computador o arquivo da proposta que voce salvou do site do 

Municipio. 
• 
	 0 x 

	

al it ail 	ist 	lit 

	

Tr. ..lume 	U... Am*. Worn,. 46.iwtrus 	 X% 

3.4.Pr6ximo passo: clique em dados do fornecedor: preencha todos os campos. 
3.4.1. Abra o campo do Representante, preencha, depois entre no quadro socitario, preencha 

todos os dados. Clique em fechar 

3.5.Vai voltar a tela 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



0 ,-;4'" Pa 	f14 	 izr.1 	, 

ru,n. 	;111 

11.6511= 4,34 4,, 

1,11, CROS 

cotosizom, 

0 0-  0 OfG 

Municipio de Capanema - PR 

1531  Mi 1168A tki 	1RD 'EA' 
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3.6.Clique em produtos e servigos: vai abrir todos os lotes e itens da licitagao. 
3.6.1.Devera ser preenchido obrigatoriamente, os pregos, marcas e modelo. 0 valor devera 

ser digitado utilizando o formato 9999,9999. Nao coloque ponto decimal para separar a casas dos 
milhares, apenas a virgula para separagao dos centavos. 

3.6.1.1. Exemplo: Ao digitar o valor nao usa ponto: 
a) Ex. 1520,00 (certo) 1.520,00(errado). 

3.6.1.2. Os valores devem digitados, sempre respeitando a coluna de Pregos unitario 
maxim° para cada item. 

3.7. TERMINO DO PREEENCHIMENTO: 
3.7.1. Apos o termino da digitagao/gravagao de todos os itens: 

3.7.1.1. Salvar o Arquivo PROPOSTA.ESL em unidade de armazenamento (CD 
drive) ern born estado, bem acondicionado, para que nao sofra danos. (Importante: testar o arqui que 
foi Bravado. 

3.7.1.2. No Bora° imprimir proposta, imprimir o documento e coletar assinat 
3.7.1.3. Acondiciona-los em envelope adequado identificado conforme soma o edital. 
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Procuradoria Municipal 

PARECER JURiDICO N° 238/2019 

INTERESSADO: Consissao Perinaneute de Licftacees 

ASSUNTO: Analise previa do Pregao Presencial no 87/2019. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME E 
EPP. MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL. PROCESSO NUMERADO 
COM DOCUMENTOS NECESSARIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS 
SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICACAO DO EDITAL. 
PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela portaria n°. 

7.280/2018, encaminham para analise desta Procuradoria Municipal, minuta de 

edital de pregao presencial, tipo menor preco, por item, visando a aquisicao de leivas 

de grama instalAdas para utilizacao do Municipio de Capanema/Pr, conforme 

condicOes e especificaVies contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 7.280/2018 - fl. 01; 

II) Solicitactio da contratachio - fl. 02; 

III) Termo de Referencia - fls. 03/04; 

IV) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 05/19; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal fl. 20; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade fl. 21; 

VII) Relatorio do Sistema de Protocolo - fl. 22; 

VIII) Minuta do edital - fls. 23/44; e, 

IX) Anexos 01 a 04 - fl. 45/47; Anexo 05 (minuta da ARP) - fls. 48/55; 

e, Anexo 07 - fls. 56/60. 

o RelatOrio. 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo imico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

Au. Pedro Vinato Parigat de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Pone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fcvc:46-3552-1122 
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Procuradoria Municipal 

consideractio acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 
Administracao Pilblica ao tracar os pararnetros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administragdo e o erario public°. Assim, parte das 

observaciies aqui expendidas se constitui em recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacoes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questfies que envolvem a legalidade, isto e, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sax) de observancia obrigatoria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos dos 

servicos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissAo grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacio: do cabimento da modalidade Pregao Presencial 
No tocante a escolha da modalidade pregAo, os fundamentos estao 

assentados em dois fatores: (1) a possibilidade juridica de caracterizacao do objeto 

da licitacao como um bem/servico comum, nos termos da lei 10.520/2002; e (2) a 

necessidade de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo servico/bem, 

dentro dos parametros objetivamente fixados no edital. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Nesse rumo, o Pregao é modalidade de licitacan instituida pela Lei 
Federal n°. 10.520/2002, restrita a contratacao de bens e servicos comuns, coin 

disciplina e procedimentos prOprios visando a acelerar o processo de escolha de 

futuros contratados da AdministracAo em hipOteses determinadas e especificas, 

aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93. A prOpria lei acima 

mencionada, em seu art. 1°, Paragrafo Unica, esclarece o que se deve entender por 

"bens e servicos comuns": 

"Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, par meio de espectficacoes usuais no mercado". 

A doutrina tem muito estudado a abrangencia da expressao "bens e 

servicos comuns", citem-se as consideracties do insigne Professor Jose dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo" (25' Ed., Editora 

Atlas, p. 304), para quem a amplitude do termo "bens e servicos comuns" permite a 

adocao do pregao para praticamente todos os bens e servicos: 

"Para espectficar quais os bens e servicos comuns, e diante da previsao legal de 
ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 (publ. Em 
9.8.2000). No anexo, onde ha a enumeraceio, pode constatar-se que praticarnente 
todos os bens e servicos foram considerados comuns; poucos, na verdade, 
estarao fora da relacao, o que significa  que o pregao sera adotado em grande 
escala". 

Tambem o Tribunal de Contas da Unido, em analise quanta a 

abrangencia do significado de bens e servicos comuns, ja se manifestou 

diversas vezes, tais como nos acOrdaos 313/2004, 2.471/2008, ambos do 

Plenario: 
"11. 0 administrador public°, ao analisar se o objeto do pregao enquadra-
se no conceito de bem ou servico comum, devera considerar dois fatores: 
os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos no edital? As especificagOes estabelecidas sac) usuais de 
mercado? Se esses dors requisitos forem atendidos o bem ou servico 
poderet ser licitado na modalidade pregao. 
12. A verificacao do nivel de especificidade do objeto constitui urn dtimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador public° na identificacao de urn 
bem de natureza comum. Isso nao significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderao ser objeto do pregao, ao contretrio, objetos complexos 
tambem podem ser enquadrados como comuns 
lAcordao n° 313/2004 - Plenfiriol 

"19. 0 entendimento de bem comum, de acordo coin diversos autores, 
nada tem a ver corn a complexidotde do bem adquirido e sim corn produtos 

Av. Pedro Virictto Parigot de Souza, 1030 - Centro - 85760-000 
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Munici:pio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

que sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alteracOes especificas para o fornecimento em questao". 
fAc6xclao n° 2.471/2008 - Plenarlol  

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administragiio (Termo de 

Referencia), bem como da verfficagiio de existencia de um mercado vasto, 

diversificado e capaz de identificar amplamente as especificagOes usuais deste objeto, 

infere-se que este pode ser considerado como bens comuns. 

2.2. Do sistema de registro de precos 
No caso vertente, Administractio optou pelo sistema de registro de 

pregos. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei n9- 8.666, de 

1993: 
Art. 15. As compras, sempre que possivel, devertio: 
(.4 
I1- ser processadas através de sistema de registro de precos; 

Para regulamentaglio da contratacao por registro de pregos, foi editado 

o Decreto n2. 7.892/13, que estabelece as hipoteses de contratacao suscetiveis de 

serem processadas por esta sistematica. o que estabelece o art. 32: 

Art. 32  O Sistema de Registro de Precos poderci ser adotado nas seguintes 
hipoteses: 
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de 
contratacoes frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisicao de bens corn previsao de entregas 
parceladas ou contratacao de servicos remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa; 
111 - quando for conveniente a aquisicao de bens ou a contratacao de servicos 
para atendirnento a mais de um orgao ou entidade, ou a programas de governo; 
014 

- quando, pela n,atureza do objeto, nao for possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela AdministracCto. 

Neste prisma, verifica-se que o presente procedimento licitatorio atende 

aos requisitos legais para a adogdo do SRP, notadamente os incisos I, H e IV 

supramencionados. 

2.3. Do Termo de Referenda 
Em licitagOes realizadas na modalidade prep°, a obrigatoria a 

elaboragdo de Termo de Referencia ou Projeto Basic°, que deve dispor sobre as 

condicUes gerais de execugao do contrato. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - rarnal 202 - Fax:46-3552-1122 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Destarte, limitando-se a examinar a presenca dos elementos essenciais 
do documento, verifica-se que o termo de referencia atende de maneira suficiente 

aos requisitos legais, pois fornece subsidios claros para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administracao se 

atentar para o disposto nos itens 28 e 29, especificamente no que tange as  
condic6es de recebimento do objeto e a necessidade do respectivo termo de 
recebimento definitivo para possibilftar o pagamento.  

Outrossim, atendidas as ponderacOes acima, como a presente 
licitacio adota o Sistema de Registro de Precos, se faz necessario que a 
Secretaria interessada em contratar se atente ao item 24 do Edital de Licitasiio, 
realize o requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, 

anexando-o a Presents Licitacao. 

2.4. Da Ata de Registro de Precos 
Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do art. 10, 

II, do Decreto n° 7.892/13: precos, fornecedores, orgaos participantes e condicties a 

serem praticadas, conforme as disposicties contidas no instrumento convocatOrio e 

propostas apresentadas. 

2.5. Da minuta do edital 
A analise da minutes de edital foi conduzida a luz da legislacao aplicavel 

ao presente caso, qual seja, a Lei 10.520/2002, o Decreto Federal n°. 7.892/13, o 

Decreto Municipal n°. 4.118/07, a Lei Complementar Federal n° 123/2006, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem 

coma, de forma subsidiaria, a Lei 8.666/93. 

2.6. Da licitacio exclusiva a ME e EPP 
Consoante as alteraciies introduzidas pela Lei Complementar no 

147/2014 na Lei Complementar n° 123/2006, que dispOe no art. 47 acerca do 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte nas aquisicoes pablicas, revela-se dever da administracao realizar 

licitackies destinado exclusivamente as ME's e EPP's, nas quaffs o valor individual dos 

itens de contratacao sejam de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	Pagina 
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(L-7›.7.101.1 
anti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Nesse diapastio, analisando o Projeto Basica constata-se que, de fato, 
os itens que cornpoem o objeto desta licitacao enquadrain-se no lirnite individual de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), razao pela qual conclui-se acertada a realizacaa 

desta licitacao destinada exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravehn.ente 

publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, am rubricados 

cora o intuit() de identificar a documentacaa examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publica9ao deste 
edital no portal eletranico do Municipio de Capanema, em atendimento a Lei 
Federal 12.527/2011. 

Capanema, 12 de agosto de 2019. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
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Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

AUTORIzAcAo PARA LicrrAcAo 

Capanema - PR, 13 de agosto de 2019 

Assunto: Pregao Presencial n° 87/2019 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: 	Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitacao 

Considerando as informagoes e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitagao sob a modalidade PREGAO, que tern por objeto o AQUISICAO DE 
LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS., nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitagdo e aquela nomeada pela Portaria N° 7.280 de 07 de 
dezembro de 2018. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitagoes para as providencias necessarias. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



AV ISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N° 87/2019 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna ptblico que 

realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n°87/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: AQUISICAO DE LEIVAS DE DRAMA 1NSTALADAS 
PARA UTILIZAcA0 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS 
REFORMAS E REVITAL1ZACOES DOS BENS PUBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R550.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 
Abenura das propostas: 08:30 horas do dia 02/09/2019 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais infonnaeoes poderao ser obtidas no endereeo acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de agosto de 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitagoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 14 de agosto de 2019 08:50 

Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcAO 

Novo cadastro: 

Ralao social: Terra Viva Comercio e Representagoes Eireli Epp 

CNPJ: 17.542.364/0001-04 

Enderego: Av. Rubens Cesar Caselani 

Telefone: (46) 3543-2815 

mail: joaoterraviva@gmail.com  

Modalidade/Edital: PR/87/2019 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Terra Viva Comercio e Representacoes Eireli Epp <joaoterraviva@gmail.com > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 14 de agosto de 2019 08:44 

Para: 	 Licitacao 

Assunto: 	 Re: EDITAL E ARQUIVOS PREGAO PRESENCI 

Born dia 

Recebemos o edital e constatamos que nao exige CREA da empresa licitante, pois é obrigatorio emissao de RT para 

colocaga'o da grama por exigencia do CREA que fiscaliza e notifica a empresa e a prefeitura. 

caso a empresa nao tenha CREA e a prefeitura nao exige ambas sao passiveis de multa. 

Por gentileza acusar o Recebimento. 

Atenciosamente. 

-rrra Viva Comercio e Representageies Eireli - EPP 

17.542.364/0001-04 

Av. Rubens Cesar Caselani, 1987 

Telefone: (046) 3543-2815 

Rea leza/PR 

Livre de virus. www.avast.com. 

Em qua, 14 de ago de 2019 as 08:12, <licitacao@capanema.pr.gov.br> escreveu: 

Born dia! 

Segue em anexo o Edital referente ao Preg5o Presencial 87-2019! 

Para retirada dos demais arquivos e realizacao do cadastro, por gentileza acesse o seguinte Link: 

http://www.capanema.pr.gov.britransparencia/adnn/licitacoes/licitacao/presencial/aviso-de-edital-de-pregao-

presencial-n-87-2019-objeto-aquisicao-de-leivas-de-grama-instaladas-para-utilizacao-do-municipio-de-capanema-

pr-nas-reformas-e-revitalizacoes-dos-bens-publicos-processado-pelo-sistema-de-registro-de-precos  



Municipio de Capanema - PR 

PREGAO PRESENCIAL 87/2019 
AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, torna pilblica, a todas as empresas interessadas em 
participar do referido certarne, a retificacao do Edital do Pregao Presencial 87/2019, corn a 
alteracao descritas a seguir. 

OBJETO: AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO MUNICiPIO 
DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

NO EDITAL FICA INCLUSO 0 ITEM 15.4.5. DA QUALIFICAPAO TECNICA 
a) A empresa e o profissional tecnico deverao possuir Registro ou inscricao, 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavegis) tecnico(s), da regiao a que 
estiverem vinculados. 

b) Devera ser apresentado a comprovacao de que o profissional pertence ao quadro 

permanente do licitante, entendendo-se como tal, para fins deste edital, o sOcio que comprove 

seu vinculo por intermedio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor e o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social ou Contrato 

de Trabalho. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 15 de agosto de 2019 

Americo elle- Pr 	Municipal 
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licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 15 de agosto de 2019 10:01 
Para: 	 'Terra Viva Comercio e Representacoes Eireli Epp' 
Assunto: 	 RES: EDITAL E ARQUIVOS PREGAO PRESENCIAL 87-2019 
Anexos: 	 edital.pdf; ERRATA 01.pdf 

BOM DIA 
SEGUE EM ANEXO COPIA DO EDITAL E DA ERRATA 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira/ Presidente da Comissao Permanete 
de Abertura e Julgamento de Licitagoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 

Terra Viva Comercio e Representagoes Eireli Epp <joaoterraviva@gmail.com> 
Enviada em: quarta-feira, 14 de agosto de 2019 10:13 
Para: Licitagao <licitacao@capanema.pr.gov.br> 

Assunto: Re: EDITAL E ARQUIVOS PREGAO PRESENCIAL 87-2019 

E e importa\nte a empresa ter RENASEM, 

Por gentileza acusar o Recebimento. 

Atenciosamente. 

Terra Viva Comercio e Representagoes Eireli - EPP 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 
Av. Rubens Cesar Caselani, 1987 
Telefone: (046) 3543-2815 

2aleza/PR 

Livre de virus. www.avast.com. 

   

Em qua, 14 de ago de 2019 as 10:11, <licitacao@capanema.pr.gov.br> escreveu: 

Vamos verificar. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira/ Presidente da Comissao Permanete 

de Abertura e Julgamento de Licitagoes 



Municipio de Capanema-PR 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 

Capanema — PR cep 85760-000 

fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 

De: Terra Viva Comercio e Representagoes Eireli Epp <ioaoterraviva@gmail.com> 

Enviada em: quarta-feira, 14 de agosto de 2019 08:44 

Para: Licitaggo <licitacao@capanema.pr.gov.br> 

Assunto: Re: EDITAL E ARQUIVOS PREGAO PRESENCIAL 87-2019 

Born dia 

"--recebemos o edital e constatamos que nao exige CREA da empresa licitante, pois é obrigatorio emissgo de RT para 

colocagao da granna por exigencia do CREA que fiscaliza e notifica a empresa e a prefeitura. 

caso a empresa nao tenha CREA e a prefeitura nao exige ambas sao passiveis de multa. 

Por gentileza acusar o Recebimento. 

Atenciosamente. 

..rra Viva Comercio e Representagoes Eireli - EPP 

CNPJ: 17.542.364/0001-04 

Av. Rubens Cesar Caselani, 1987 

Telefone: (046) 3543-2815 

Realeza/PR 

Livre de virus. vvvvw.avast.com. 

   

2 



Em qua, 14 de ago de 2019 as 08:12, <Iicitacao@capanema.pr.gov.br> escreveu: 

Born dia! 

Segue em anexo o Edital referente ao Prega"o Presencial 87-2019! 
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Para retirada dos demais arquivos e realizag5o do cadastro, por gentileza acesse o seguinte Link: 
http://www.capanenna.prgov.britransparencia/admilicitacoespicitacao/presencial/aviso-de-edital-de-pregao-

presencial-n-87-2019-obieto-aquisicao-de-leivas-de-grama-instaladas-para-utilizacao-do-municipio-de-capanema-

pr-nas-reformas-e-revitalizacoes-dos-bens-publicos-processado-pelo-sisterna-de-registro-de-precos   
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRKAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administraglao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 
DRT N9 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de AdministragOo: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L Orso 
Secretario de Saticle: Jonas Welter 
Secretario de Viaglao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  

Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen -1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N9 85/2019 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re-
alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n°85/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLE0 — GLP E CAS-

CO DE BOTIJAO PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINIS-
TRACAO PUBLICA DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PRECOS.. 

Valor: R$125.400,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos Reais) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 29/08/2019 

Local: Setor de LicitagOes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informagOes poderao ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de agosto de 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE Llama° — PREGAO PRESENCIAL N9  86/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public() que re-
alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Prep() Presencial n°86/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por Lote. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A LOCACAO DE IMPRES-
SORAS MULTIFUNCIONAIS LASER JET MONOCROMATICAS E SCANNER 
DE MESA DE ALTA VELOCIDADE COM REDE WIRELES E ETHERNET 
CABEADA, PARA DIGITALIZA00 DE DOCUMENTOS SIMPLES, FRENTE 

E VERSO EM UNICA PAGINA E ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOC-
UMENTOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, 
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES E SECRETARIA DA 
FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPANE-
MA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor: R$38.700,00 (Trinta e Oito Mil e Setecentos Reais) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 29/08/2019 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —

Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de agosto de 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE Llama° — PREGAO PRESENCIAL N9 87/2019 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que re- 

aliza ra Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao  Presencial n°87/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTI- 
LIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E RE- 
VITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 02/09/2019 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — 
Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de agosto de 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N2  88/2019 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que re- 
a lizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregao Presencial n288/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: AQUISICAO DE EPIs DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE 

VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 

Valor: R$32.956,50 (Trinta e Dois Mil, Novecentos e CinqUenta e Seis 
Reais e Cinquenta Centavos) 

Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 02/09/2019 

Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 



• Forma de Avail* Menor Prego 

14/08/2019 Data de Langamento do Edital 

• I 	Percentual de participagao. 

Data da Abertura das Propostas 102/09/2019 
I 	 i 

Ha Rens exclusivos para EPP/ME? I Sim 

Ha cota de participagao para EPP/ME? [Sim 

Nao Trata-se de obra corn exigencia de subcontratag5o de EPP/ME? 

Municipio I CAPANEMA 

Entidade Executora [MUNICfP10 DE CAPANEMA 

	 Os campus Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM AM 

Ano* i 2019 

Modalidade* LPregao 

No licitagao/dispensa/inexigibilidade*187 

	 Recursos provenientes de organismos Internacionais/multilaterais de credit° 

A lidtagao utiliza estes recursos? U 

Wilmer° edital/processo* 

Desch* do Objeto* AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAcA0 DO 

MUNICf PIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS 

PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 

Dotaggo Orgamentaria* 0500104122040220230310339030 

Preto maximo/Referencia de prego - 150.000,00 
R$5  

Ha prioridade para aquisigeies de microempresas regionais ou locals? Sim  

• 

	Apformacoes Gerais 

15/08/2019 
	

Mural de Licitageies Municipais 

TCEPR 
raacownsoc 

6 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

tRAbTats' 

CPF: 63225824968 (Logout) 

https://servicos.tce.pr.gov.brfTCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.aspx 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

COORDENAcAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administraga-o 

DIAGRAMACAO/ED100: Anderson Ferreira dos Passos 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N9  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.prgov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secreted° de Administraceo: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agriculture e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de EducagAo, Culture e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secreted° de Finances: Luiz Alberto Letti 
Secreted° de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secreted° de Satide: Jonas Welter 
Secreted° de Viack, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen -19 Secreted° 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secreted° 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmer Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LTC ITATPRIOS 
RETIFICACAO DE PUBLICKAO 

No Died°. Oficial Eletronico do Municipio de Capanema do dia 
13/08/2019, edig5o 322, Pagina 3 

Onde Lia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°2019/2019 
Preg5o Presencial N9  072/2019 
Data da Assinatura: 12/08/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 

Objeto:AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA USO JUNTO A SEC-
RETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PRECOS.. 
Valor total: R$ 186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Leia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°364/2019 
Preg5o Presencial N2  072/2019 
Data da Assinatura: 12/08/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 
Objeto:AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA USO JUNTO A SEC-
RETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PRECOS.. 
Valor total: R$ 186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Capanema, 15 de Agosto de 2019 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

111111===ingiatiniU-17-fig;:La 

PREGAO PRESENCIAL 87/2019 
AVISO DE RETIFICKAO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, torna publica, a todas as empresas 
interessadas em participar do referido certame, a retificage"o do Edital 
do Pregao Presencial 87/2019, corn a alteragao descritas a seguir. 

OBJETO: AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTI-
LizAcAo DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E RE-
VITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PRECOS. 

NO EDITAL FICA INCLUSO 0 ITEM 15.4.5. DA QUALIFICACAO TECNICA 
a) A empresa e o profissional tecnico devereo possuir Registro ou in-
scriggo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante 
e de seu(s) responsavel(is) tecnico(s), da regi5o a que estiverem vin-
culados. 
b) Devera ser apresentado a comprovag5o de que o profissional per-
tence ao quadro permanente do licitante, entendendo-se como tal, 
para fins deste edital, o socio que comprove seu vinculo por interme-
dio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor e o em-
pregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previden-
cia Social ou Contrato de Trabalho. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 15 de agosto de 2019 

Americo Belle- Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.460, DE 14 DE AGOSTO DE 2019. 

Termo de Homologagao do Preg"eo Presencial n2  076/2019. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 
suas atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 

Enviado em: 	 quinta-feira, 15 de agosto de 2019 17:08 

Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITACAO 

Novo cadastro: 

Razao social: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Endereco: RUA OIAPOS, N° 725 - SAO JOSE OPERARIO - CAPANEMA PR 

Telefone: 4635521182 

e-mail: contabilidade.aliancajjn@gmail.com  

.__._ 
Modalidade/Edital: PREGAO/87/2019 

1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  9 

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 
Enviado em: 	 sexta-feira, 16 de agosto de 2019 16:58 
Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITA4A0 

Novo cadastro: 

Raao social: CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA 

CNPJ: 07846318000137 

Enderego: rua recife 

Telefone: 4532262727 

e-mail: COAJARDINAMENTO@ONDA.COM.BR  

Modalidade/Edital: PREGAO P/87/2019 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 21 de agosto de 2019 14:28 
Para: 	 licitacao@capanema.prigov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITACAO 

Novo cadastro: 

Razao social: VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA EIRELI - ME 

CNPJ: 02.685.434.0001-06 

Enderego: RUA HAITI 45 

Telefone: 45-3227-8080 

mail: romana@floriculturaromana.com.br  

Modalidade/Edital: PREGAO/87/2019 

1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  8 

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 

Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de agosto de 2019 11:18 

Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITACAO 

Novo cadastro: 

Raz"do social: Rejane Beatriz Hryciuk 05249458963 

CNPJ: 33.397.771/0001-13 

Enderego: Rua Rio de janeiro, 931 Centro Capanema-PR 

Telefone: 46 999845114 

P -mail: capanemaviveiro@gmail.com  

Modalidade/Edital: PP/87 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 
Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de agosto de 2019 14:37 

Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcA0 

Novo cadastro: 

Razao social: MARCIELI ILOANE KOCH -ME 

CNPJ: 18594795000179 

Enderego: travesa pastor ariel n. 121, francisco beltrao parana 

Telefone: 46988225516 

mail: marcieli_fogaca@hotmail.com  

Modalidade/Edital: pregao/87/2019 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitagoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 26 de agosto de 2019 14:37 

Para: 	 licitacao@capanema.prgov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcAO 

Novo cadastro: 

Razao social: MARCIELI ILOANE KOCH -ME 

CNPJ: 18594795000179 

Enderego: travesa pastor ariel n. 121 , francisco beltrao parana 

Telefone: 46988225516 

e-mail: marcieli_fogaca@hotmail.com  

Modalidade/Edital: pregao/87/2019 

1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitagoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 
Enviado em: 	 sexta-feira, 30 de agosto de 2019 10:53 

Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITACAO 

Novo cadastro: 

Razao social: BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME 

CNPJ: 23.903.344/0001-06 

Enderego: RUA DOM PEDRO I, 219, CENTRO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 

Telefone: 46 99923-2333 

mail: LNZ.CONSTRUTORA@GMAIL.COM  

Modalidade/Edital: PREGAO/87/2019 

6,417'p , 4 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitaciies - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 	r -3  ,,) 
Enviado em: 	 sabado, 31 de agosto de 2019 09:35 	 .-----/ 

Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - ucrrAcAo 

aar 

Novo cadastro: 

RazAo social: Terra Viva Connercio e Representacties Eireli Epp 

CNPJ: 17.542.364/0001-04 

Endereco: Av. Rubens Cesar Caselani 

Telefone: (46) 3543-2815 

e-mail: joaoterraviva@gmail.com  

Modalidade/Edital: PR/87/2019 

1 



CREDENCIAMENTO 

EMPRESAS 
TERRA VIVA COMERCIO E 

REPRESENTAcoES EIRELI EPP 
ODAIR GRABOSKI - ME 

• 



<41; TERRA VIVA 
Produtos Agropecuarios 

ANEXO I 

0 	8 7 
Terra Viva Comercio e Representaceies 

Avenida Rubens Cesar Caselani,1987 - Centro 
Fone: (46) 3543-2815 

CNPJ: 17.542.364/0001-04 
IE: 9062028243 

CEP: 85770-000 REALEZA - PR 
joaoterraviva@gmail.com  

DECLARAc AO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAcA0 

Ao Municipio de Capanema - PR 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro 
85.760-000 - Capanema - PR. 

REF. PREGAO PRESENCIAL N. °87/2019 

Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n. ° 10.520/2002, a empresa Terra Viva 
Comercio e representaciies Eireli Epp, cumpre plenamente as requisitos de habilitacdo para o PREGAO 
PRESENCIAL N°. 87/2019, cujo objeto é a AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA 
UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAcOES DOS BENS 
PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS, conforme especificacoes 
constantes no termo de referencia., conforme descricao constante no Edital. 

Realeza, PR 02 de setembro de 2019. 

Terra Viva Comercio e Rep esentacOes Eireli Epp 
CNPJ n°. 17.542.3 /0001-04 

Joao Batista Panazzolo 
CPF: 244.590.41049 

RG: 6036164272 SSPRS 
Gerente/Procurador 



Terra Viva Comercio e Representa 
Cnpj n°.: 17.542.364/000 

Joao Batista Panazzolo 
CPF: 444.590.410-49 

RG: 6036164272 SSPRS 
Gerente/Procurador 

(,4OVi•-,  

N?"  " 

its • 

1.01411  8 
Terra Viva Comercure-Representaceies 

Avenida Rubens Cesar Caselani,l987 - Centro 
Fone: (46) 3543-2815 

CNPJ: 17.542.364/0001-04 
IE: 9062028243 

CEP: 85770-000 REALEZA - PR 
joaoterraviva@gmail.com  

TERRA VIVA 4 Produtos Agropecuogios 

DECLARAcAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAOES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 

17.542.364/0001-04, por intermedio de seu responsavel, Joao Batista Panazzolo, CPF n° 441.590.410-49 

declara, que e considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 

rt. ° 123/06. Declara ainda, que a empresa esti exduida das vedacoes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° 

da Lei Complementar n° 123/06. 



GOVERNO DO PARANA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAcAO E DA PREVIC4NCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAcA0 DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 Paaina: 001 / 001 
Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes 
na data da sua expedicao. 
Nome Empresarial 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAcOES - EIRELI - EPP 

Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

Niimero de Identificagao do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Inicio 
de Atividade 

41 6 0004052-0 17.542.364/0001-04 29/01/2013 01/02/2013 

Endereco Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distito, Municipio, UF, CEP) 
AVENIDA RUBEN CESAR CASELANI, 1987, CENTRO, REALEZA, PR, 85.770-000 

Objeto 
- COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; 
- COMERCIO VAREJISTA DE SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E FERTILIZANTES; 
- REPRESENTACAO COMERCIAL DE FERTILIZANTES, DEFENSIVOS E DEMAIS INSUMOS AGRICOLAS INDUSTRIALS; 
- COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS E SUAS PECAS DE REPOSICAO; 
- REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS; 
- SERVICOS DE JARDINAGEM; 
- COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES PARA LAVOURA, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAgA0; 
- COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL; 
- OBRAS DE TERRAPLENAGEL - 0 ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS 
SERVIcOS DE TERRAPLENAGEM; 
- COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; 
- COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; 
- MANUTEN°A0 E REPARA°A0 DE TRATORES AGRICOLAS; 
- 0 FORNECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM OPERADOR; 
- 0 COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS;E, 
- COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURAKA DO TRABALHO. 

Capital: R$ 	70.000,00 Microempresa ou Prazo de Duracao 
(SETENTA MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Indeterminado 
Capital Integralizado: R$ 	70.000,00 Empresa de pequeno porte 
(SETENTA MIL REAIS) 

Titular Inicio do 	Termino do 
NomeICPF Administrador Mandato 	Mandato 

ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO Sim 	 20/01/2014 	XXXXXXXXXX 
276.929.490-34 

Ultimo Arquivamento Situactio 

Data: 06/06/2016 	 Ninero: 20163003866 REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAcAO 
Status 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) )0000000000(X)00000C 

CURITIBA - PR, 23 de agosto de 2019 
19/504143-7 

LEANDRO MARCOS RAySELBISCAIA 
SECRETARIO GERAL 

V 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br  
e informe o numero 195041437 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponivel por 30 dias 

Cersign-Automlacl Certificadota 	 Documento Assinado Digitalmente 23/08/2019 
''''''' ''''""'°`'''''''''''"'n'''''"' Junta Comercial do Parana 

Presidencia da Republica 	CNPJ:77.968.170/0001-99 
Casa Civil 

Medida Proviseria N. 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001. 	Voce deve instalar o certificado da JUCEPAR 

www.juntacomercial.pr.gov.bricertificado 

, 



• REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ro•  
*-4

Xi
,*- 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIcA0 

17.542.36410001-04 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INScRigAo E DE siTuAglio 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/01/2013 

NOME EMPRESARIAL 

TERRA VIVA COM ERCIO E REPRESENTACOES - BRELI 

Th ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TERRA VIVA COM ERCIO E REPRESENTACOES 
PORTE 

EPP 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL 

46.83-4-00 - Com 6 rcio atacadista de defensivos agricolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

47.89-0-02 - Come rcio varejista de plantas e flores naturais 
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de combustiveis, minerals, produtos 
siderurgicos e quimicos 
46.61-3-00 - Com 6 rcio atacadista de maquinas, apareihos e equipamentos para uso agropecuario; partes e 
pecas 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do com6rcio de maquinas, equipamentos, embarcagoes e 
aeronaves 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
46.23-1-06 - Com ercio atacadista de sementes, flores, plantas e gram as 
46.49-4-06 - Com 6 rcio atacadista de lustres, luminarias e abajures 
46.73-7-00 - Com6 rcio atacadista de material eletrico 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
47.32-6-00 - Com 6 rcio varejista de lubrificantes 
46.81-8-05 - Com 6 rcio atacadista de lubrificantes 
33.14-7-12 - Manutencao e re paragao de tratores agricolas 
01.61-0-99 - Atividades de apoio a agricultura nao es pecificadas ante riormente 
45.11-1-04 - Come rcio por atacado de cam inh6es novos e usados 
46.42-7-02 - Com 6 rcio atacadista de roupas e acess &los para uso profissional e de seguranca do trabalho 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 

230-5- Ern presa Individual de Res ponsabilidade Lim itada (de Natureza Bnpresari 

LOGRADOURO 

AV RUBEN CESAR CASELANI 
NOMERD 

1987 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.770-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

REALEZA 
OF 

PR 

END EREQ0 ELETRONICO 

JOAOTERRAVIVA@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 9929-8212 / (46) 3543-3034 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SfTUACAO CADASTRAL 
29/0112013 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAcA0 ESPECIAL DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 
******** #AA A AA AA  

14/08/2019 	 Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral 

Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral 

Contribuinte, 

Contra os dados de Identificagdo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer diwrgencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

A informagdo sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

https://www.receitafazenda.govbr/PessoaJuridica/CNPJ/copireva/Copkeva  Solicitacao.asp 

r tA 
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z4  TERRA VIVA 
Produtos Agropecuarios 

Recciiiheco por VERDADEIRA a alnatuia de JOAO BATISTA .  

PANAllOLO-Dou  fe. Santalzebel do Oeste,Parana; 30e egostb_d__ 

2019. 

Felipe Alves de Morals - Eicrevente Autorizado 

9qFk MHLEViVNYX .1wCcC 

m http:Munarpen-co 

Se 	e 
tfteesse 

e11\ 
 Ile esse-selo 	http://funar  en. KrOlL el 	con 

(f) 

49 /1ahal AO' 

Terra Viva Comercio e Representacoes 
Avenida Rubens Cesar Caselani,1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

IE: 9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

joaoterraviva@gmail.com  
ANEXO II 

PROCURAcA0 PARA CREDENCIAMENTO 

PROCURACAO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuracao, a Terra Viva Comercio e Representacoes Eireli Epp coin sede 
na Av. Rubens Cesar Caselani, no. 1987, Centro, Realeza, Parana, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
17.542.364/0001-04 e Inscricao Estadual sob n.° 9062028243, representada neste ato por seu procurador Sr(a) 
Joao Batista Panazzolo portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 6036164272 SSPRS e CPF n.° 444.590.410-
49, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante credenciado(a) Sr(a) Maria Aparecida Siqueira Bonfim, 
portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 7670951-3 e CPF n.° 005.907.579-11, e on Samara Richthcik Mello, 
portadora da Celula de Identidade RG no. 10338875-9 e CPF n°. 097.594.399-56, a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a Terra Viva Comercio e Representacoes Eireli Epp perante o Municipio de 
Capanema, no que se referir ao presente PREGAO PRESENCIAL no. 87/2019 , com poderes para tomar 
qualquer decisdo durante todas as fases do PREGAO, inclusive apresentar DECLARAcAO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAcAO, os envelopes PROPOSTA DE PRECOS (N° 
01) e DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou 
ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), 
negociar a reducao de preco, desistir expressamente da intencao de interpor recurs() administrativo ao final 
da sessao, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intencao de interpor recurs() administrativo ao 
final da sessao, assinar a ata da sessao, documentos, propostas, contratos e declaraceies prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da Outorgante. 
A presente Procuracao e valida ate o dia 30/09/2019 

Realeza, PR 30 de agosto de 2019. 

TABELIONAro DE 

'V\1\  

F771. 0 
TABELIONATO DE-NOTAS DE SANTA IZABEL DO-OESTE - I 

Andrei Pagnoncelli - Tabeliao e Registrador 
Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 • Centro • CEP: 85650.000 • Santa Izabel do Oeste • PR - Fone: (46) 3542-1219 

Terra Viva Comercio e Represtacoes EireliEpp 
CNPJ n°. 17.542.364 0001-04 

Joao Batista Panazzolo 
CPF: 444.590.410-49 
G: 6036164272 SSPRS 
Gerente/Procurador 
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s
N°. 3.517:P.RpiCURACAO _ ----

PROCURAC.A6 BAstANTEit ,  que, raz: TERRA VIV4 

COMERCIO E REPRESENnicOES 	 ao outorgado - _ 
JOAO B4TISTe4 PANAZZOL-ctcopp:sgue: 

S A I B A l toda.:-qu ntoa este publico instrument 
- 

virem, que aos vinte e nove-49)::dias:d9 rues de abril 	ano d 
V:f 	 \ 

dois mil eidezessels (20-1.16)Atisti:Cidade e Comarca de Flores d 

Cunha, Estado do_ Rio Grande -do _ Sul, nesse .Officio Notarial,  

perante mim Bel. V.e'\Seht4i:-,-gabelia" Substituta, compareceu 

como outprgante: 	 -----00114ERCIO E 
- 	H 

REPRESENTAcOES E1IREtt_ EPP, inscrita rto CNIii sob 

marnerO 17.542.364:10001-04;icom:-sede na AVenida Nibens Cesar 

Ca selanir n° 1987, na c  d de Reg leza/PR-c-com seu contrato 

,social registrado na Junta Coniercial sob o nUmero 2014189287'  

em 11/04/20114, npste atr), -,repre'sentada ROS11.,ENE INE 	ce  
k 	 E 0 

PANAZZOLOt 	 casada, —einpresaria f- 

porfadOra(da carteira de.  Identidgde 6003491591, hasFrita no, CP 

27692949034, residente e daniciliada na Rua 20 de Setembro-,, 

1340, Apto 602, Centro, =Ilk .cidade de Caxias do SUl/R.S; 

)identificada docuMentalmentoor4miM Tabeli5 Substituta, de cuj 
, 	 /  

ideatidade e capacidade para,!6ste at° dou fe; e disse que nomeia i 
1 --:' '`, 	, 	 _,--- 

constitui seu bastante procuraclor,76nde pretiso for 4 corn esta s 
) 	- 	 i 

apresentar: ' JOAO BATISTA -RANiiZOLO,  brasileiro 

diVorciad6, 4dministrador de-;16Mpresas, portador da -carteira d 
i 	,- 	/ 

identidade numeric- 0311243042-, -.: inscrito no CPF sob nuMer 
.. 

444.590.410-49, residente e cforniciliaa-o-na Avenida Rubens Cesa 
---,:---_,, 	' 

Casalan\i; n° 1987, Centro, --tia:;,-cidade . ale Realeza/RS; a que 
i ]-;--- 	•,- 

confere oi seguintes podereS-1-7r:espe_011166s para o firn ?special d - 	.  •• 
tratar de negocids e assuntos cle-interesse da emr)resa ouiorgante, 

saber: a) Represents-la juntOs.z;aoslestabeleciMentos bancarios 

Bel. ADMAR JOSOE DE MENEZES 
TabeliAo 



FOLHA N? 105%, 
TRASLADO 

Juridicas, PrefeiturA, Correibie,Telegrafbs, Industria e Comercio 
,• 

em geral e onde mais precisOlot, ttido,requerendo, Promovendo 

assinando em defesa dos 'Clireitos e interesses (fa -empres 

--outorgante, inclusive fazer ei.aSSinar a sua declaracao do Imposto 

de' Rerida; receber as revettiVas..•restituicties ou pagamentos; . 

pagan 'imposios,%itaxas e 	tributos clevidos, bem corn 

contribuicties prividenciarias, ;defencle-la em processos fiscais 

, administrativos; receber e assinar toda a correspOndencia 

ou registrada, corn ou sem valbTes deClarado, impbrtancia de vale 

e reembolsos; h)Represeilita-lajtinto a empresa responSavel po 

ethissao 'de Ceitificado 	-ernPresa, podendo o mesm 

reriovar o Certificado sempre qUe necessario; 	Ifsar dos inai 

••Variados p.Oderes em direito peftnititio e indiSper?saveis„ ao fiel . 	• . 	, 
__compleito desempenho ,.,db_.preSente.,!-tandato, poidendo aind 

.• 
.• .Substabrlecer , a outremy Paral:rePreSerita-lo. F-ica tesenTado 

, 	 „.... 	. 	. 	 . 	, 
' outorgante o &reit° aims() slinnita"neo dos poderes ora tonferido 
• ,. 

k que por tal ato fique' 	instrumentoeste 	reV 	
i

oiado (Lavrad 
.--;, 	- 	__._ 	r 

\ este consultar possiVeis debitos e solicitar parcelamento s 

necessario; 	Participar 	 assinar declaracoes, atas, 
• -• 

Contratos, elabofrar e assrnar,propoStas de Precos, ofertar lances • ). 	• 
verbais-,--interpor ou desistitc4e_teeursos, firmar compromissos 

dar quitacoes, poclendo alndesubStabelecer esta a outrem corn ou 

sem reservas de iguais podereSclan& tudo por born, firme e 
• r- 

valioso; g) Represehtar a empresa'junp.ao Ministerio do Trabalho 

ou qualquer outro Minisitelio,S\ecretarias, Departamentos, 

Institutos, Delegacias, qoiltdenaci),es; Exat6rias, Agencias, 

Empresas de geonornia Mista Alfandegas, Juntas 

qomerciais - podendo este aisinat- ps livros fiscaiskontabeis, 

eventuais alteraceies contratuais, Inspetorias, Tabelibnatos, I 	- 

Registro 	TraAveis, Re-Fiiifr Civil de Pessoas Naturais e 

• - LIVRO N°110 
CURAcOES 

TABELIONATO DE NOTAS DE FLORES DA CUNHA. 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

REPCIBLICA PEDERATIVA DO BRASIL 

It NOTAR/ )V'd 
'''FLORES DA di.INHA 

RS 
L AomAR mE0 

TAB ;.° 

w 

t`B 
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Bel. ADMAR JOSOG DE MENEZES 
Tabeliao 

Rua Severn Ravi77.rri 	_ 	 nr." 	_ 	---_ 
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TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 

	
1 

ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUICA.0 N° 04 
CNPJ N" 17.542.364/0001-04 

ROSILENE INES PANAZZOLO FERRAZZO, brasileira. casada. empresaria. 
natural de Antonio Prado - RS, nascida aos 29/09/1957, residente e domiciliada em 
Caxias do Sul — RS. a Rua 20 de Setembro, n° 1347. Apto 602, Centro, CEP 95020-
450 inscrita no CPF/MF sob n° 276.929.490-34, portadora cia Carteira Nacional de 
Elabilitacao Registro n° 00237671819, expedida pelo DETRAN-RS. Cedula de  
Identidade RG 6003491591-SSP/PC-RS, Titular da Empresa Individual de 
Responsabil idade 	Limitada 	TERRA 	VIVA 	COMERCIO 	F.  
REPRESENTAcOES — EIRELI — EPP, corn sede em Realeza, Parana, a Av. 
Ruben Cesar Caselani. n° 1987. Centro. CEP 85770-000. inscrita no CNI3.1 sob n° 
17.542.364/0001-04. corn Ato Constitutivo registrado na Junta Comercial do 
Parana. sob NIRE 41600040520, em data de 29/01/2013 e Ultima Alteracdo de Ato 
Constitutivo, registrada sob n° de 20146685164, em data de 21/11/2014, resolve por 
este instrumento particular de alteracao, modificar o seu Ato Constitutivo primitivo 
de acordo corn as clausulas e condicOes seguintes: 

Clausula la:- Hearn excluidos do objeto social da EIRELI os seguintes ramos: o caniercia 
varejista de animals vivas para criacao daniesticct — CNAE 4789-0/04; a representacao 
camercial de UninialS ViVOS — CNAE 4611-7/00; a comercio varefista de ayes vivas - (WA E 
4724-5/00: incluidos no objeto social cia EIRELI, o ramo de -Comercio atacadista de 
sementes para lavoura, fibres, plantas e gramas — CNAE 4623-1/06: o comercio atacadista 
de artigos de iluminacAo— CNAE 4649-4/06; o comercio atacadista de material eletrico em 
geral — CNAE 4673-7/00; obras de terraplenagem - o aluguel, corn operador. de maquinas 
e equipamentos destinados aos servicos de terraplenagem — CNAE 4313-4/00; comercio 
varejista de lubrificantes — CNAE 4732-6/00; comercio atacadista de lubrificantes - 4681-
8/05; manutenedo e reparacdo de tratores agricolas — CNAE 3314-7/12; o fornecimento de 
maquinas agricolas corn operador — CNAE 0161-0/99; o comercio por atacado de 
caminhOes novos e usados — CNAE 4511-1/04; e, comercio atacadista de roupas e 
acessorios para use profissional e de seguranca do trabalho — CNAE 4642-7/02"". Em 
virtude das presentes exclusaes e inclusOes, a Clausula I" do ato constitutivo passara a ter a 
seguinte redaydo: "0 al?jeto social da EIRELI sera: a Comercia atacadista de defensives 
agricalcm adithas., fertilizantes e carretivas do solo — CWAE 46.83-4-00: o C0117erei0 
varejista de sementes, mudas, plantas e lertilizantes — CNAE 4789-0-02; a representacila 
camercial de . fertilizantes, defensivas e denials. inSIII7105 agricolas' industrials - CNAE 
4612-5/00; a camel-do atacadista, inipartacao e exportacOa de rnugllil7crs. equipamentas e 
implementos agricolas e suns pecas de repasiciia — CNAE 4661-3-00; a representacila 
coinercial de IllatplitICIS. equipamentos e implemenios agricalas 	CNAE 4614-1-00: 
Set-1,km de lardinagem — CNAE 8130-3/00; COI77erCi0 atacadista de sementes para 
lavoura, flares, plantas e gralnaS — CNA E 4623-1/06; o comercio atacadista de artigos de 

(WA E 4649-4/06; a comercio (Modish' de material eMirica em geral 
CNAE 4673-7/00; obras de terraplenctgeni - v aluguel, 00171 operador de inciquinas e 
eqUipC11710110S destinados aos services de terraplenagem — CNAE 4313-4/00; comercio 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIPICO 0 REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB N° 20163003866. 
PROTOCOLO: 163003866 DE 03/06/2016. CoDIGO DE VERIP/CAQAO: 
11600631477. NIRE: 41600040520. 
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAgoES - EIRELI - EPP 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 06/06/2016 	 \—, 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 	3 
ALTERACA.0 DO INSTRUMENTO DE CONSTITUICAO N" 04 

CNN N° 17342.364/0001-04 
4612-5/00; o comercio atacadista. importacao e exportacao de maquinas. equipamentos e 
implementos agricolas c suas pecas de reposicao — CNAE 4661-3-00; a representacao 
comercial de maquinas, equipamentos e implementos agricolas — CNAE 4614-1-00; 
Servicos de Jardinagem — CNAE 8130-3/00; Comercio atacadista de sementes para 
lavoura. Flores, plantas e gramas — CNAE 4623-1/06; o comercio atacadista de artigos de 
iluminacao— CNAE 4649-4/06; o comercio atacadista de material eletrico em geral —
CNAE 4673-7/00; obras de terraplenagem - o aluguel, corn operador, de maquinas e 
equipamentos destinados aos servicos de terraplenagem — CNAE 4313-4/00; comercio 
varejista de lubrificantes — CNAE 4732-6/00; comercio atacadista de lubrificantes - 4681-
8/05; manutencao e reparacao de tratores agricolas — CNAE 3314-7/12; o fornecimento de 
maquinas agricolas corn operador — CNAE 0161-0/99; o comercio por atacado de 
caminhoes novos c usados — CNAE 4511-1/04; e, comercio atacadista de roupas e 
acessOrios para use profissional e de seguranca do trabalho — CNAE 4642-7/02". 

Clausula 4": A EIRELI iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 2013 e seu prazo de 
duracao e indeterminado. 

Clausula 5": A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas. respondendo 
ainda pela integralizacao do capital social. 

ClAusula 6": A administracao da Eireli cabera a Titular ROSILENE.INES PANAZZOLO 
FERRAZZO. corn os poderes e atribuicOes de Administradora. autorizado o use do nome 
empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigagOes seja em favor proprio ou de terceiros bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da Eireli. 
§ I" - Faculta-se ao administrador. nos limites de setts poderes, constituir procuradores cm 
nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato. os atos c operacOes 
que poderao praticar e a duracao do mandato. que no caso de mandato judicial, podera ser 
por prazo indeterminado. 
§ 2" - Poderao ser designados administradores nao titular. na forma prevista no art.° 1.061 
da lei 10.406/2002. 

Clausula 7":- A titular da Eireli declara, sob as penal da lei. que nao participa de nenhuma 
outra empresa dessa modalidade. 

Clausula 8": Ao termino da cada exercicio social, cm 31 de dezembro. a administradora 
prestara contas justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao do inventario. 
do balanco patrimonial e do balanco de resultado economic°, cabendo ao empresario. na 
proporcao cie suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Clausula 09": A Eireli podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
depenancia. mediante deliberacao assinada pelo titular. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/06/2016 10:58 SOB N°  20163003866. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACAO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITACAO(*) 

Capanema, 30 de agosto de 2019 

Ao Municipio de Capanema - PR 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro 
85.760-000 — Capanema — PR. 

REF. PREGAO PRESENCIAL N.287/2019 

Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro que, nos termos do art. 42, VII, da Lei n.2  10.520/2002, a 

empresa ODAIR GRABOSKI - ME cumpre plenamente os requisitos de habilitac5o para 

o PREGAO PRESENCIAL N. 87/2019, cujo objeto é a AQUIS100 DE LEIVAS DE GRAMA 

INSTALADAS PARA UTILIZA00 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E 

REVITALIZAcOES DOS BENS PUBLICOS, conforme descric5o constante no Edital. 

Capanema, 30 de agosto de 2019. 

Odair Graboski 
RG n2  8.219.749-4 SSP/PR 

CPF n2  028.455.839-74 

Representante legal 

(1 7.179.825/0001-181  
ODAIR GRABOSKI 

Rua Oiapos, 725 
Bairro Sao José Operario 

125760-000 - CAPANEMA - PRj  

ODAIR GRABOSKI — ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Rua Oiapos, n° 725, Sao José Operario — Capanema/Pr 
46 99921-4461 I odagraboski@hotmail.com  

I) 



ANEXO IV 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangoes e multas previstas neste ato 

convocatOrio, que a empresa ODAIR GRABOSKI - ME, CNPJ n2  17.179.825/0001-18 é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 

na Lei Complementar n2  123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 

conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como 
criterio de desempate no procedimento licitatorio do Preg'ao Presencial n2  87/2019, 

realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

Capanema, 30 de agosto de 2019. 

of2Pcs\-A  
Odair Graboski 

RG n2  8.219.749-4 SSP/PR 
CPF n2  028.455.839-74 

Representante legal 

X17.179.825/0001-181  
ODAIR GRABOSKI 

Rua °lapels, 725 
Bairro sao José Operario 

125760-000 CAPANEMA - PRI 

ODAIR GRABOSKI — ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Rua Oiapos, n° 725, Sao José Operario — Capanema/Pr 
46 99921.4461 odagraboski@hotmail.com  



GOVERNO DO PARANA 
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA filn 1 0 1 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 	 - 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMACAO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 Pagina: 001/ 001 
Certificamos que as informacOes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes 
na data da sua expedicao. 

Nome Empresarial 
ODAIR GRABOSKI - ME 

Natureza Juridica: EMPRESARIO 

Wrier° de Identificacao do Registro de 	 CNPJ 	 1 Data de Arquivamento Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 	 do Ato de inscricao 	de Atividade 

41 8 0136559-1 	 17.179.825/0001-18 	 19/11/2012 	 19/11/2012 
I 

Endereco Completo (Logradouro, N9  e Complemento, Bairro/Distrito, Municipio, UF, CEP) 

RUA OIAPOS, 725 - SALA 1, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000  

Objeto 
Atividades paisagisticas; 
Comercio varejista de plantas e floras naturals; 
Imunizacao e controle de pragas urbanas; 
Limpeza em predios e em domicilios; 
Preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 
Carga e descarga; 
Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas; 
Servicos de pintura de edificios em geral; 
Atividades de limpeza; 
Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais. 
Instalagao e manutencao eletrica 
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas 
Servicos de montagem de move's de qualquer material 
Obras de alvenaria 
REPARACAO E CONSERTOS DE ARTIGOS DE MADEIRA 
REPARACAO  E CONSERTO DE FECHADURAS  

Capital: R$ 	50.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n9  123/2006) 

Microempresa 

Ultimo Arquivamento 

Data: 24/10/2017 Numero: 20177308028 

Situacao da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERACAO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Status 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresario 
ODAIR GRABOSKI 

Identidade: 8.219.749-4,SESP/PR 

Estado Civil: Casado 

7 

CPF: 028.455.839-74 
Fe' 

Regime de Bens: Comunhao Parcial 

CURITIBA - PR, 19 de agosto de 2019 
19/500073-0 

 

LEANDRO MARCOS RAYSEj BISCAIA 
SECRETARIO GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br  
e informe o nUmero 195000730 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponivel por 30 dias 

Cum, ,uto.adeCertificadora 	 Documento Assinado Digitalmente 19/08/2019 
Cernficatio ptlo institute Nacional de Tecnologia rte InformStpc  

Junta Comercial do Parana 

	

Presidencia da RepUblica 	CNPJ:77.968.170/0001-99 
Casa Clad 

Medida Provisdria N. 2.200-2, 
oir 	de 24 de agosto de 2001. Voce deve instalar o certificado da JUCEPAR 

www iiintacnmernial.nr.00v.hr/cedificado  



CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N° 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CODIGO DE VERIFICAcAO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

VIC,;?" 

-.RA 1.):30 LXCLUSI VO DA JUNTA COMERCIAL EStC droMinent0 foe scrado no portal Empicsa Furl Nwie ) 

DFFERIDO. PUBLIQUE.-SE E ARQUIVE-SE A liTENTicAcAo 

tl 111 111 ion 11 

PRI 170001196751 

JUNTA COmtKCIAL 
DO PARANA 

Secretaria da Micro e Pequena Einpresa 

da Racionalizacito e 

Depot-611 onto de Registro Emprcsari31 v I ntegraeilo 

102 
REQUERIIVIENTO DE EMPRESARIO 

Polkas 14 

=VENOM-- 
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41801365591 
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ODAIR GRA130SKI 
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SIAO 
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SAO JOSE OPERARIO 
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:.0050.0,101ipansma 
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Capansma 

01' 

PR 

declara, sob as penis da lel, lino estar Impedido de exercer atividade empresaria, queAirio prissui -mar° registro de empresOrIo e requer; 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 
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CODIGO E DESCRIcA0 DO ATO 
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XXX 
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ODAIR GRA130SKI • ME 
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1.00ap,nouizu S r•tfa,on. etc I 

RUA RUA OIAPOS 

NU h1150 

725 
COSI MEMENTO 

SALA 1 

DAIKILLLIDISTRITO 

SAO JOSE DPI RARIO 

CEP 

85760-000 

CODIGO DO do, 	, 	dduelL Conte, Lal) 

;- 00500-4.,qtpanemai,, 
MUNICIPLO 	 UP 	 PAIS 

Capancina 	 I I'R 	 BRASIL 

CORREI0 I:LEI RONIL.0 Da-MA I Li 

trevisnn73@bnurbo.com.br  
vAtfla 00 CAPITAL • RS 

0.000,00 

VALOR DO CAPITAL - (1-.0,, ,,,4r,mo 

einquenta mil rcais 
cOntooini ATIviDADE HCONOMICA 

(CNAIL fiscal) 
.kin idadc Prinzipol 

8130100 
:,,;J>d,, smmutia. 

3329501, 4213800, 4311802, 4321500, 
4322301. 4330404,4399103, 4789002, 
57, 12500, 8111700, 8121400, 8122200, 
1)129000, 9529102, 9529105 

Dowl4clu do Ob)edo 

Advidades puisagisticas; Comercio varejism de *Inas c flares naturals; Imunizaclio e controls de pragas urbanas; 
Limpeza cm predios c cnt domicilios; Preparacflo de canteiro c limpeza do terreno; Cargo e desearga; Obras do 
urb,lniz::Icao - rut's, pracas e calcadas; Servicos do pinutta do edificios em goal; Atividades do limpeza; Serseicos 
combinados pars apoio p,edificios, 550110 condominios prediais. Instalacilo e manutencilo el6trica InstalacOes-
hidraulicas, 
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,.liaAde deste documento, se impresso, fica suleito a comproveqao de sua autenticidade nos resoectivos portais.(J 
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SERVICO NOTARIAL DE CAPANEMA 
Rua Alagoas. 1332 - Capanenia - PR - CEP 85.760-000 

itg (46) 3552-3710 

Selo segito4Amsi ira311 711',A  
Coneutte,esse :elOem ritt 

ReCorit1ego. por 	ANIRA. :a 
ODAIR GikA806K uou't Capin 
de 2017: 

:Danie Ribeiro do 
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82 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N° 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. C0DIGO DE VERIFICAcAO: 
11704138597. MIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A 	 ripste document°, se impress°, fica sujeito a comprovaclo de sua autenticidade nos respectivos portais. 



Secretaria cla Micro e Pequena Empresa 

_ Secretaria da Raeiona 	e 

pop:woo...no,. are 11.0161,d11. mpresnriol e Integra yfio 

• F.ste doeumeato toi geordo nc 1101151 Empress 	Paraa 

_Ifiri) 1 0 4 

REQUERIMENTO UE EMPRE$ARIO 
Follies 2/2 
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4180130:5591 

NICE DA FILIAL (plvencha sumento 60 Isw re krenle [411E31) 

XXX 

NOME Err EM PRESA R ID Retnpicto. :cm atom:a-dr.) 

ODAIR GRABOSKi 
N-sctoNAii0Aor 

BRASILEIRA 
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CASADO(A) 

sr No 

NI 	ti::161110 C0I1U111B0 Parcial 
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NASCIDO CM taw •la nal,,Inamo) 
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PR 

declare, soh as peons Os lei, iiiio eslar impedido de exereer ativIdade empresarin, quo nao possui outro registro de empresfirio e ret uer: 

A JUNTA COMERCIAL. DO EsTADo DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 
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CONSERTOS DE ARTIGOS DE MADEIRA REPAR_AcA0 0 CONSERTO DE FECI-IADURAS 
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:•:' NA:a 

DATA  AS.`,INA IUKA 	 ASSINATURA DO EMPRESARIO 	 ooato do *ins 

16110/2017 	 \)).A ‘ (2,_ 	61>E",--___, 	Coporletoa - pR 

eAlin 1 541•:xc L yS l V() DA 411:;;'1:,k.c.ci.)ftitC.1;0 	. • 

DEFERIDO. PUBL1QUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICACAO 

1111 lI 	IIII I 1111 II 11 11 	II ill 1111 

PRI1700011)6751 
Ill 11 I 111 

_ 

PARA USO EXCLLISIVO BA JUNTA COMERCIAL 

    

    

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N° 20177308028. 
PROTOCOLO: 177306028 DE 20/10/2017. CODIGO DE VERIFICKAO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

    

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 

 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sus autenticidade nos respectivos portais.  
A— 	JL1 	 



Z11111:1 
JUNTA CONI‘ERCIAL 

DO APANA 

1 

SERVIO0 NOTARIAL DE CAPANEMA 
Rua Aiagoa% 1332 - Capaneraa - PR - CEP 85.760.000 

(4 	-3710 

X. CapIrpW..vYE0C:itrClat. 
:11fun r eitcom.br  

► ADEIRA a ass nature indicada . de 
ou fe. ,Capanem PR, .:16: deoutubre 

Em Tes 	 *dade, 

Es evente 

01AS De. 

O 
ui 

5eroDigi*4p,m24, 7y.AE 
Coriultee“e - 

Reconheco pot VER 
ODAIR. GRABOSKI 
de 2017. 

-Daniela.  0 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N°  20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CODIGO DE VERIFICKAO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impress°, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portais. = 	 A_ 
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RE_PUBLICA F.EDE3kTI.V,A,.Q0 B.RASIL 

. 	 . 	. , 	. 	. 
Aitil A '1". .-i§t.'17.46<!,r)F„ 
citTp'N'itt/ENTtF.009.cip,PA. 

• ... 

mkEV,-rociooTERIV 	 

E.213.749-4 

DATA 

23/11/1977 

Prefeitura hilunicipai de Capanerna 
Certifico que este documento é copier fiel 
do original. 
Capanema, (-) 	/ 	( '2C11-1  



PROPOSTAS 

EMPRESAS 
TERRA VIVA COMERCIO E 

REPRESENTAOES EIRELI EPP 
ODAIR GRABOSKI - ME 



Municipio de Capanema 	 Peg ina 1 

Pregao 88/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVICOS 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 	Fornecedor : ODAIR GRABOSKI - ME 

	
E-mail: contabilidade.aliancajjn@gmail.com  

En de re go : RUA OR POS 725 - SAO JOSE OPBRARIO - Capanema/PR - CEP 85760-000 
	

Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 46 99921-4461 

Inscrigao Es tadual: 9070967003 	 Co ntado r: JULIANO JOSE NIENDICKER 
	

Telefone contador: 46 3552-1182 
Re p re s e ntante : ODA IR GRA BOSKI 	 CPF: 028.455.839-74 

	
RG: 82197494 

Bide re go representante: RUA 01APOS 725 - SAO JOSE OPERA RIO- Capanema/PR - CEP 85760-000 
	

Telefone re presentante: 46 3552-1182 

E-mail representante: contabilidade.aliancain@gmaitcom 

Banco: 756 - BA NCOOB 	 Age n cia: 4342-7 - SICOOB - Capanema/PR 
	

Conta: 6920-5 	 Data de abertura: 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006). 
Lote : 001 	Late 001 

N° Item Descricao do Produto / Servigo 	 Qtde. 	Unid. 	Preto Maximo Marca 	 Modelo 	 Prego Unitario 	 Preto Total 

001 LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM INSTALACAO EM LOCAL A SER 
	

4.000,00 	M2 	 12,50 ODAIR GRABOSKI - ME 
	

ODAIR GRABOSKI - ME 	 12,25 
	

49.000,00 

	

PREgO TOTAL DO LOTE : 	 49.000,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA : 	 49.000,00 

Validade da proposta: 365 dias 

ODA IR GRABOSKI - ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

r 17.179.825/0001-181  
ODAIR GRABOSKI 

Rua Oiapos, 725 
Bairro Sao José Operario 

125760-000 CAPANEMA - PRJ 

esProposta - Versa°. 1.1.4.3 	 30/08/201910:52:51 



12,50 Cher otto 	 Esmeralda 

breli Epp 

Municipio de Capanema 	 Pagina 1 

Pregao 88/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVICOS 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 	Fornecedor : Terra Viva Comercio e Representagoes Breli Epp 

	
E-mail: joaoterrav iva@gmail. corn 

Enderego : Av. Rubens Cesar Caselani 1987 - Centro - Realeza/PR - CEP 85770-000 
	

Telefone: (46)3543-2815 Fax: 	 Celular: (46)9975-0036 

Inscrigao Estadual: 9062028243 	 Contador: Valdir Antonio Pavanello 
	

Telefone contador: (46)3543-1270 

Representante: Jo5o Batista Panazzolo 	 CPF: 444.590.410-49 
	

RG: 6036164272 

Enderego representante: Av. Rubens Cesar Caselani 1987 - Centro - Realeza/PR- CEP 85770-000 
	

Telefone representante: (46)3543-2815 

E-mail representante: joaoterraviva@gmail.com  
Banco: 109 - CREDIBANCO 	 Agencia: 738 - Sicred - Realeza/PR 

	
Conta: 62000-9 	 Data de abertura: 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei c?mplementar n° 123/2006). 
Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descrigao do Produto / Servigo 	 Qtde. 	Unid. 	Prego Maximo Marla 	 Modelo 

001 LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM INSTALKAO EM LOCAL A SER 	4.000,00 M2 

Validade da proposta: 365 dias 

Prego Unitario Prego Total 

12,50 50.000,00 

PREcO TOTAL DO LOTE : 60.000,00 

TOTAL DA PROPOSTA: 50.000,00 

Terra Viva Control° e Representagoe 
CNPJ: 17.542.364/0001-04 

esProposta - Vers5o: 1.1.4.3 
	

3009/2019 08:30:45 



'4rt 

C.,‘ cc\ Ce 

TERRA VIVA 
Nodutos Agropecu 'trios 

• ' Terra Vivatorri ercio e RepresentacCies 
Avenida Rubens Cesar Caselani,1987 - Centro 

Fone: (46) 3543-2815 
CNPJ: 17:542.364/0001-04 

IE: 9062028243 
CEP: 85770-000 REALEZA - PR 

joaoterraviva@gmail.com  

Obs: No preco cotado já estao incluidas eventaais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao. Declaramos que os itens ofertados 
atendem a todas as especificacoes descritas no edital. 

Validade da Proposta: 11.3. As propostas terao validade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura 
do dia da licitacao. 

Prazo de Entrega: 23.1. A empresa vencedora do certame devera entregar a grama solicitada em ate 2 (dois) 
dias uteis apOs a solicitacdo formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema, a qual 
somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal 
solicitante, nos termos do subitem 23.2. 

Dados Bancarios: 
Banco: Sicred 
Agencia: 0738 
Conta Corrente: 62.000-9 

Realeza, PR 02 de setembro de 2019. 

Terra Viva Comercio e epresentacoes Eireli Epp 
CNPJ n°. 17. .364/0001-04 

Joao Batistd Panazzolo 
CPF: 441590.410-49 

RG: 6036164272 SSPRS 
Gerente/Procurador 
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 18/01/2013 
SOB NUMERO: 20130373656 
Protocolo: 13/037365-6. DE 15/01/2013 

npresa:41 8 0136559 1 
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SECRETARIO GERAL 
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316 
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COMtRCTO VAREJISTA DE 'MANTAS k Vi,ORES NATURAT 

IMUNIZAQA0 E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. 

S 

BRASIL 

Ministerio do Desenvolvimento. Industrie e Comercio Exterior 
Secretaria do Desenvolvtmento da Producao 
Departamento Nacional de Registro do Comercio 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 
INSTRIJOES DE PR EENCHIMENTO NO VERSO 



---------- 
NASCIpO E8:41.1..1;;10 	 II .N I 111A1M. 00000 non UF 
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q.X.H.Ific 1 (usa. 110. vIC 
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DO EVF-NTO 
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DO PARANA: 

conioo n0 EVENT() 

EMEN 10 
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NOME/20 

316 

CEP 	 I
COMO DOMUNICIPIO 
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85760-000 J. 
OF 

PR 

/ •J‘I 

DA ASSINAT URA 

19-11-2012 	17.179.825/0001-18 
aft" INA it:661\14,14;k i'1€17; qi92E:SA/110 (0.1.211110 regircsoodinduhisuiMentekluronte) 

ASSINKIIJRA no FropriFsAitin 

1;i7L716577..17 

:;0.000,00 	CINQUENTA MIL REA'S 
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1:/10NOMICA 
(CNAE 

I Almalado gaincipal 
ATIVIDADES PAISAGTSTICAS. CaPaleing. 

0130-3/00 
livid/WM 111101111dirins 

4789-0/02 

8122-1/00 

COMERC10 VAREJ1STA DE PLANTAS E FLORES N 

EMEINIXACAO E CONTROLE DE PRACAS URBANAS. 

I • M. INICIO DAS Al IVIDAOES 	TNOMERO DE INECROO NO CNPJ 

! —0 ; 

SEBASTIAO MOTTA 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CeiMERPIAL  

DE I' E.N.130- 

P. SUM 	E AROUIVE-SE. 

. 	. 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 18/01/2013 
SOB NOMERO: 2013 0 3 7 3656 

Protocolo: 13/037365-6, DE 15/01/2013 

Empresa:41 8 0136559 1 
ODAI R GRABO:Ai I ME 

SECRETARIO GERAL 

MET tAT. 
- SIM 

3 - NAO 

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UP 
NIRE onlenot OF 

Ministerio do Desenvolvimento, IndUstria e Comercio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da ProducAo 

• Departamento Nacional de Registro do Comercio 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 
INSTRUCOLS GE PREENCI IIMENTO NO VERSO 

I /g1MF110 011 HIEN TiFiCACAO IX) REGISTHO IX LMPRESA - NINE GA SERF 

/I 1 801 :i6!)!)9--1 
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DO 	PA, 	-k.'" L'.  
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REGIME DE BENS (so manila) 

Comunh5o parcial 

i 	. 
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11 11 fli iu 11 1111 11 iii 11 
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NOME. DO ['IMPRESARIO (c°:nptum, sAll ttitAtviarartA) 
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Bite document%) foi gerndo no portal Empress FaciI Paean 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N° 20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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SUN /A COMERCIAL I 
DO 	A: PAkAN 

A ralidade deste documento, se impresso, fica suieito a comprovacao de sus autenticidade nos respectivos portais. 



4.Vt;. 	SERVIQO NOTARIAL DE CAPANEMA 
Rua Alagoas, 1332 - Capanema . PR - CEP 85.760-000 

2-1,' (46) 3552-3710 

Se101)19PatA1402.0T 	50.(;.052M 8,,WYERHaai 
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de 2017. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N°  20177308028. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CoDIGO DE VERIFICAgAO: 
11704138597. EIRE; 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 24/10/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

AMMILAMMIWA 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

,.11dadp deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 16:02 SOB N° 20177308026. 
PROTOCOLO: 177308028 DE 20/10/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11704138597. NIRE: 41801365591. 
ODAIR GRABOSKI ME 

    

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-GERAL 
CURITIBA, 24/10/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste document°, se impress°, fica sujeito a comprovacAo de sua autenticidade nos respectivos portals. 
,L2 	" 
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SERVICO NOTARIAL DE CAPANEMA 
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Data de Arquivamento Data de !nick:,  
do Ato de inscrigao 	de Atividade 

CNPJ 

CURITIBA - PO, 19 de agosto de 2019 

GOVERNO DO PARANA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAcA0 E DA PREVIDENCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAcA0 DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA Paaina: 001/001 
Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes 
na data da sua expedigdo. 

Nome Empresarial 
ODAIR GRABOSKI - ME 

Natureza Juridica: EMPRESARIO 

Numero de Identifica9do do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 8 0136559-1 	 17.179.825/0001-18 19/11/2012 

	
19/11/2012 

Endereco Completo (Logradouro, N9  e Complemento, Bairro/Distrito, Municipio, UF, CEP) 

L_  RUA OIAPOS, 725 - SALA 1, SAO JOSE OPERARIO, CAPANEMA, PR, 85.760-000  

Objeto 
Atividades paisagisticas; 
Comercio varejista de plantas e flores naturals; 
Imunizagao e controle de pragas urbanas; 
Limpeza em predios e em domicilios; 
Preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 
Carga e descarga; 
Obras de urbaniza9do - ruas, pracas e cal9adas; 
Servicos de pintura de edificios em geral; 
Atividades de limpeza; 
Servicos combinados pare apoio a edificios, exceto condominios prediais. 
Instalacdo e manutengdo eletrica 
Instalagoes hidraulicas, sanitarias e de gas 
Servigos de montagem de moveis de qualquer material 
Obras de alvenaria 
REPARAQA0 E CONSERTOS DE ARTIGOS DE MADEIRA 
REPARADAO E CONSERTO DE FECHADURAS  

Capital: R$ 	50.000,00 

(CINQUENTA MIL REAIS) 

 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempresa 

     

Ultimo Arquivamento 

Data: 24/10/2017 Numero: 20177308028 
Sauna° da Empresa 

REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAcAO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESptA)---̀  

1  Nome do Empresario 
ODAIR GRABOSKI 

Identidade: 8.219.749-4,SESP/PR 
	

CPF: 028. 

Estado Civil: Casado 
	

Regime de Bens: C 

/- 

Status 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

55.839-74 

unhdo Parcial 

19/500073-0 

950007:. 
LEANDRO MARCOatlAy_SEL BISCAIA 

SECRETARIO GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br  
e informe o nOmero 195000730 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponivel por 30 dias 

Ceetisign • AutofitladeCettffkatiora 

c''''''"'"'"'"'""'''"'""'"'"'nm"" 
Documento Assinado Digitalmente 19/08/2019 
Junta Comercial do Parana 
CNPJ:77.968.170/0001-99 

Voce deve instalar o certificado da JUCEPAR 
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado  

1 
Presiddncia da (lei:3001i. 

Casa Civil 
Medida Provisoria N42.200-2, 

de 24 de agosto de 2001. 



Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificageo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ktfit4; 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
17.179.825/0001-18 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAQA0 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
19/11/2012 

NOME EMPRESARIAL 
ODAIR GRABOSKI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
G P S - GRABOSKI PRESTADORA DE SERVICOS 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
95.29-1-02 - Chaveiros 
43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral 
33.29-5-01 - Servigos de montagem de mOveis de qualquer material 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente 
95.29-1-05 - Reparagao de artigos do mobiliario 
43.21-5-00 - Instalagao e manutengao eletrica 
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
81.21-4-00 - Limpeza em predios e em domicilios 
43.11-8-02 - Preparagao de canteiro e limpeza de terreno 
81.11-7-00 - Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais 
43.22-3-01 - Instalagaes hidraulicas, sanitarias e de gas 
47.89-0-02 - Comercio varejista de plantas e floras naturals 
81.22-2-00 - Imunizagao e controle de pragas urbanas 
52.12-5-00 - Carga e descarga 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresario (Individual) 

LOGRADOURO 
R RUA OIAPOS 

I NUMERO 
1 725 

COMPLEMENTO 
SALA 1 

H, 
.'x60-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO JOSE OPERARIO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

----) ENDERECO ELETRONICO 
odagraboski@hotmail.com  

TELEFONE 
(46) 9921-4461 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
19/11/2012 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela InStrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/08/2019 as 9:58:20 (data e hora de Brasilia). 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: ODAIR GRABOSKI 
CNPJ: 17.179.82510001-18 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pUblicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicOes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida.4 	itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 11;.1.8:30 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ateA1102/2020. 
COdigo de controle d ertidao: B3EE.066C.6C39.850B 
Qualquer sura 	emenda invalidara este documento. 



Informagao obtida em 16/08/2019 10:00:51 

Validade:15/08/2019 a13/09/2019 c\i.  

Certificagao Numero: 20 -90_815 4453725032205 

Volta r mprimir 
211 

GAIXA ECONOP,UCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 	17.179.825/0001-18 
!laza° Social:ODAIR GRABOSKI 
Endereco: 	R RUA OIAPOS 725 SALA 1 / SAO JOSE OPERARIO / CAPANEMA / PR / 

85760-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que !he 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes,--a—c—aitripuicoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigageies com o FGTS\ 

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



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 
riTh 1 2 2 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 020437190-05 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 17.179.825/0001-18 
Nome: ODAIR GRABOSKI ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
sesta data. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como a 	scunnprimento de obrigacoes tributarias acessorias. 

Venda ate1 4/12/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta,certidaolevera ser confirmada via Internet 
wC/VW:falenda.pr.gov.br 

Pagina 1 de 1 

Emitido via Internet PCiblica (16/08/2019 10:01:43) 
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Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORNIENTE MESMO REFERENTE AO 
PER10150 COM REENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENT CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 15/10/2019, M RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICA 	QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A'AZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 5004/2019 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: 

9ZTMH282QET2544MCUE2 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

Inscricao Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

36081 	 17.179.825/0001-18 	 165 
ENDERECO 

R OIAPOS, 725 - SALA 1 - SAO JOSE OPERARIO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Atividades paisagisticas, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas, Preparacdo de canteiro e limpeza de 
terreno, Servicos de pintura de edificios em geral, Comercio varejista de plantas e flores naturais, Carga e descarga, 

ervicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais, Limpeza em predios e em domicilios, 
Imunizacdo e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza navo especificadas anteriormente, Servicos de 
montagem de moveis de qualquer material, Instalacao e manutencdo eletrica, Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de 
gas, Obras de alvenaria, Chaveiros, Reparacao de artigos do mobiliario 

Certidao emitida no dia Capanema, 16 de Agosto de 2019. 
CODIGO DE AUTENTICACAO: 9ZTMH282QET2544MCUE2 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

C O M A R C A DE CAPANEMA 

12 4  

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRGE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certiddo Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, quz,) revendo os Iivros e arquivos 

de distribuicao CIVEL, FAMILIA, AcOes: CONCORDAT 6,.E FALENCIA, RECUPERA-
cA0 JUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verific!uei NAO CONSTAR nenhum 
registro em andamento contra: 

ODAIR GRABOSKI ME 

CNPJ 17.179.825/0001-18, no period° compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

11111 011H111 ill III 1111111 11111 1111111111111 IIIitIIIIIIIIIIIIII1 11E111111111HIIIII 
CAPANEMA/PR, 02 de Julho de 2019,.10':34:29 

WALL./ 
PATRIC,/  MICHELA THIESEN 

PODER JUDICIARIO 
4ufzo de Direlto da ConleMa de 
Cap , le ma - Bated° dr#,  Parana 
A.v. 	riot de Smaapt212 

Carteria do COW: dor, Distribuider, Pr„ • 
Depositerio Pubijco e Avaliador Judfcial 
CAIN 01.259.161/0001.57 
nrce Stevens Faccio - Titular 

Custas = R$ 47,57 

Pagina 0001/0001 

Criagao da Comarca 29.11.1967 
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PC r jUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO 

CERTIDKO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ODAIR GRABOSKI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Certidao n';-,180322 39/2019 
Expedigao: 16/08/2019, as 10:04:04 
Validade: 11/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expdioao. 

Certifica- s e 	q u e 	ODAIR 	GRABOSKI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

17.179.825/0001-18, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAck0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagOes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio nblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

U 
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ANEXO - Ill 
Modelo de Declarag5o Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N2  87/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa ODAIR GRABOSKI — ME, CNPJ n° 

17.179.825/0001-18, corn sede na Rua Oiapos, n2  725, bairro Sao José Operario na 

cidade de Capanema-PR, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.2  8.666/93, 

acrescido pela Lei n.2  9.854/99, que nao ennpregamos menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores de 16 

(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condigao de 

aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagao no mesmo documento). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inid6nea para licitar 

ou contratar corn a Administragao 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatorios, instaurados por este Municipio, que o responsavel legal da 

empresa é o Sr. Odair Graboski, Portador do RG sob n° 8.219.749-4 e CPF n° 

028.455.839-74, cuja fungao/cargo é sOcio administrador, responsavel pela assinatura 

do Contrato. 
Declaramos para os devidos fins que NENHUM semi° desta empresa exerce cargo ou 

fungao publica impeditiva de relacionannento comercial corn a Administragao Publica. 

Declaramos de que a empresa nao contratara empregados corn incompatibilidade corn 

as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de diregao ou de assessoramento 

ate o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n2  013 do STF (Supremo Tribunal 

Federal). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura 

referente e este processo licitatorio, bem como ern caso de eventual contratagao, 

concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego: 

E-mail: odagraboski@hotnnail.com  

Telefone: (46) 99921-4461 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de 

alteragao junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado 

como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constitufmos o senhor Odair Graboski, portador do CPF/MF sob n.° 

028.455.839-74, para ser o responsavel para acompanhar a execugao do Contrato, 
referente ao Pregao Presencial n.2  87/2019 e todos os atos necessarios ao 

ODAIR GRABOSKI — ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Rua Oiapos, n° 725, sao Jose Operario — Capanema/Pr 
46 99921-4461 I odagraboski@hotmail.com  



Prestatiora iie Servicos 
R 

cumprimento das obrigagOes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na 

Ata de Registro de Precos/Contrato. 

Capanema, 30 de agosto de 2019. 

Odair Graboski 

RG n° 8.219.749-4 SSP/PR 

CPF n 2  028.455.839-74 

Representante legal 

ri 7.179.825/0001-181  

ODAIR GRABOSKI 

Rua °lark*, 725 
Bairro Sao José Operario 

L35760-000 CAPANEMA - Pfj 

ODAIR GRABOSKI — ME 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

Rua Oiap6s, n° 725, Sao José Operario — Capanema/Pr 
46 99921-4461 I odagraboski@hotmail.com  
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CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA 
E AGRONOMIA DO PARANA.  

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissao no Estado do Parana, circunscqV 
a(s) atribuigao(oes) constantes de seu registro. 

Certiclao no: 114143/2019 	 Valida : 23/02/2020 

Nome Civil: JOSIEL LANGE 
Carteira - CREA-PR No :PR-134544/D 
Registro Nacional : 1712527835 
Registrado(a) desde : 07/10/2013 

Filiacao JOSE CARLOS LANGE 
NO ELI LANGE 

Data de Nascimento : 30/04/1991 
Carteira de Identidade : 9.845.610-4 
Naturalidade : CAPANEMA/PR 

CPF 07440985990 

Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO 
FACULDADE EDUCACIONAL DE DOIS VIZINHOS 
Data da Colagao de Grau : 10/04/2018 	 Diplomagao : 12/04/2018 
Situagao : Regular 
Atribuigaes profissionais: 

Decreto Federal N.° 23.196/1933 - Art. 6° de 12/10/1933 
Observagoes: Incisos a ate h, I, p, q, r, t 

Decreto Federal N.° 23.196/1933 - Art. 7° de 12/10/1933 
Observagoes: Incisos a, b, e, g 

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 37° de 11/12/1933 
Observagoes: Paragrafo 0nico, alineas a ate e 

Lei FederalN.° 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966 
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 5° de 29/06/1973 do CONFEA. 

Titulo: TECNICO EM AGROPECUARIA 
UNIVERSIDADE TECNOLoGICA FEDERAL DO PARANA - DOIS VIZINHOS 
Data da Colagao de Grau : 12/06/2013 	 Diplomagao : 12/06/2013 
Situagao : Regular 
Atribuigeies profissionais: 

Atribuigoes previstas na Lei N.° 5.524/1968, regulamentada pelo Decreto N.° 
90.922/1985 em seus artigos 3°, 6° e 70, corn as alteragoes dadas pelo Decreto N.° 
4.560/2002, limitadas de acordo corn a compatibilidade da respectiva area de formagao 
profissional e respeitados os limites da area de sua formagao e qualificagao tecnica. de 
30/12/1899 
Observagoes: Por forga de sentenga do Mandado de Seguranga Coletivo 
2006.34.00.026625-8, julgado pelo TRF la Regiao e transitado em julgado em 22/02/2012, 
as atribuigoes foram concedidas sem analise curricular. 

Atribuigao do artigo 20, inciso IV da Lei n° 5.524/1968 e inciso XIX do artigo 6° do 
Decreto n° 4.560/2002, concementes a atividade de prescrigao de receituario 
agronOrnico, concedida por forga da decisao do Superior Tribunal de Justiga, referente ao 
Recurso Especial n° 605.819-PR (2003/0190982-0) e da decisao da Julza Federal 
Substituta Soraia Tull° (declarada e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta 

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=d044950d6f294921gaa24431c583f0be&CODREGTO=624024&rtqtcertidao=1&FINALIDADE=  1 &N U M PROT= &AN OPROT= &C ODFUNC=999999&D EPTO= 5330 
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, 27/08/2019 

  

CREA 

• Regla 	.os Autos no 97.00.05674-0. de 30/12/2002 
Os tecnicos agricolas de todas as especialidades ficam impedidos de assumir a 

assistencia e responsabilidade tecnica de ernc tsas que exergam as atividades de 
comercio e armazenamento de agrotOxicos, por forge da decis'ao transitada em julgado 
provido pelo TRF da 4a Regia-o, proferida na agao no 5004485-04.2013.404.7000/PR, a 
partir de maio de 2016, em carater definitive. de 15/10/2014 

 

     

   

Responsabilidade Tecnica/Quadro Tecnico: 
60312 - JOSIEL LANGE - ME 
Desde: 05/02/2016 Carga Horeria: 8 Horas Unidade: HORA/DIA 

59848 - ODAIR GRABOSKI - ME 
Desde: 20/02/2019 Carga Horaria: 4 Horas Unidade: HORA/DIA 

 

  

Encontra-se quite corn a anuidade relative ao exercicio de 2019. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizaggo e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

  

Para fins de: CADASTRO 

 

  

A autenticidade desta certiciao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), atraves do protocolo n.° 315772/2019. 

  

Emitida via Internet em 27/08/2019 20:13:56 

 

 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instruc5o de Servico N° 002/2014. 
A falsificaciao deste documento constitui-se em crime previsto no COdigo Penal Brasileiro, sujeitando o 
autora respective acao penal. 

 

htlps://creaweb.cr ea- pr.org  . br/consul tas/certidao.as p9SESSA0=d044950d6f2949219aa24431c583f0be&CODR EGTO= 624024&rtq tcerti dao= l&FINALI DAD E= 1&N U M PROT= &AN OPR OT=&CODFU NC= 999999&D EPT0=5330 	2/2 



Registrada desde : 19/10/2015 

° 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Pp 
circunscrita a(s) atribui0o(oes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certidao n°: 108802/2019 • 	 Validade: 01/02/2020 

Raid° Social: ODAIR GRABOSKI - ME 

CNPJ: 17179825000118 
Num. Registro: 59848 
Capital Social: R$ 50.000,00 
Endereco: RUA OIAPOS, 725 SALA 1 SAO JOSE OPERARIO 
Municipio/Estado: CAPANEMA-PR 

	
CEP: 85760000 

Objetivo Social: 
Atividades paisagisticas. Comercio varejista de plantas e flores naturals. Imunizagao e 
controle de pragas urbanas. Limpeza em predios e em domicilios. Preparagao de canteiro e 
limpeza de terreno. Carga e descarga. Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas. 
Servigos de pintura de edificios em geral. Atividades de limpeza. Servigos combinados para 
apoio a edificios, exceto condominios prediais. Instalagk e manuten0o eletrica. 
InstalagOes hidraulicas, sanitarias e de gas. Servigos de montagem de moveis de qualquer 
material. Obras de alvenaria. Reparag-ao e consertos de artigos de madeira. Reparaga'o e 
conserto de fechaduras. 
Restricao de Atividade : Ramo de atividades restrito a area de agronomia, circunscritas 
as atribuig6es do responsavel tecnico. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2019. 
Nrao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - JOSIEL LANGE / 
Carteira: PR-134544/D 	Data de Expediga'o: 07/10/2013 
Desde: 22/12/2016 Carga Horaria: 4: H/D Ate: 05/10/2017 
Desde: 09/02/2018 Carga Horaria: 4: H/D Ate: 05/12/2018 
Desde: 20/02/2019 Carga Horaria: 4: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO Situagao: Regular 
Resolugao do Confea N.° 218/1973 - Art. 5° do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO Situag6o: Regular 
Decreto Federal N.° 23.196/1933 - Art. 7° 
Observag5es: Incisos a, b, e, g 
Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO Situaga'o: Regular 
Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 37° 
Observagoes: Paragrafo unico, alineas a ate e 
Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO Situaga'o: Regular 
Decreto Federal N.° 23.196/1933 - Art. 6° 
Observagoes: Incisos a ate h, I, p, q, r, t 
Titulo: ENGENHEIRO AGRONOMO Situack: Regular 



Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7° 

Titulo: TECNICO EM AGROPECUARIA Situagao: Regular 
Atribuigoes previstas na Lei N.° 5.524/1968, regulamentada pelo Decreto N.° 90.922/1985 
em seus artigos 3°, 6° e 7°, corn as alteragoes dadas pelo Decreto N.° 4.560/2002, 
limitadas de acordo corn a compatibilidade da respectiva area de formag"ao profissional e 
respeitados os limites da area de sua formagao e qualificagao tecnica. 
Observagbes: Por forge de sentenga do Mandado de Seguranga Coletivo 
2006.34.00.026625-8, julgado pelo TRF is Regiao e transitado em julgado em 
22/02/2012, as atribuigOes foram concedidas sem analise curricular. 
Titulo: TECNICO EM AGROPECUARIA Situagk: Regular 
Atribuigao do artigo 2°, inciso IV da Lei no 5.524/1968 e inciso XIX do artigo 60  do Decreto 

no 4.560/2002, concernentes a atividade de prescrigk de receituario agronomic°, 
concedida por forga da decisk do Superior Tribunal de Justiga, referente ao Recurso 
Especial no 605.819-PR (2003/0190982-0) e da decisk da Juiza Federal Substituta Soraia 
Tulin (declarada e confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Regik) nos Autos 
n° 97.00.05674-0. 

Titulo: TECNICO EM AGROPECUARIA Situagk: Regular 
Os tecnicos agricolas de todas as especialidades ficam impedidos de assumir a assistencia 
e responsabilidade tecnica de empresas que exergam as atividades de comercio e 
armazenamento de agrotoxicos, por forge da decisk transitada em julgado provido pelo 
TRF da 4a Regrao, proferida na age.° no 5004485-04.2013.404.7000/PR, a partir de maio 
de 2016, em carater definitivo. 

Para fins de: LICITAcOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alterack(Oes) nos elementos contidos neste documento, 
esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidk podere ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 303376/2019, ressaltando a 
impossibilidade de execuck de quaisquer servigos ou obras sem a participagk efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 15/08/2019 17:34:24 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrug`do de Servigo N° 002/2014. 
A falsificack deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva aga'o penal. 
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Capanema-PR, 04 de Fevereiro de 2019. 

111:14---7F-31„rptt 

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTA9A0 DE SERVIcOS DE RESPONSABILIDADE 
TECNICA DE ENGENHEIRO AGRONOMO. 

32 

Que entre si fazem de urn lado como Contratante  ODAIR GRABOSKI ME, corn ato 
constitutivo registrado na Junta Comercial em 19/11/2012, NIRE: 41801365591, CNPJ: 
17.179.825/0001-18, estabelecido na RUA OIAPOS, 725, SAO JOSE OPERARIO, 
capanema — Parana, CEP: 85760-000 e de outro lado como Contratado o Sr. JOSIEL 
LANGE, brasileiro, solteiro, Engenheiro AgrOnomo, portador do CREA-PR n° PR-
1345441D, RG sob n° 9.845.610-4 SSP/PR e CPF sob n° 074.409.859-90, residente e 
domiciliado na Linha Gaucha, municipio de Capanema/PR, nas seguintes clausulas e 
condicoes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: do Objeto: A Contratante  contrata os seivicos do Contratado 
para o Cargo de Responsavel Engenheiro Agronomo necessarios para acompanhamento e 
Fiscalizacao das Atividades Preventivas e Corretivas dos Servicos Prestados. 

CLAUSULA SEGUNDA: Carga Horaria: 0 Contratado tett a como jornada de trabalho a 
carga horaria de 04 horas diarias. 

CLAUSULA TERCEIRA: Remuneragao: A Contratante pagara ao Contratado para 
exercer a funcao acima o valor de R$ 3.992,00 (Tres mil Novecentos e noventa e dois 
reais) mensais, de acordo corn a Lei 4950-N66 Resolucao 397/95 do CONFEA, 
Constituicao Federal 88 Art. 7° Inciso XVI. 

CLAUSULA QUARTA: Vigencia: 0 Contrato tera inicio em 01/02/2019 e seu prazo sera 
por 01 (urn) ano. 

Paragrafo Onico: 0 contrato podera ser rescindido por uma das partes mediante denuncia 
por escrito corn antecedencia minima de 60 dias. 

CLAUSULA QUINTA: Fica eleito o forum da Comarca de Capanema-PR, para dirimir toda 
e qualquer duvida por ventura oriunda entre ambos referente ao presente contrato. 

E assim por estarem certos e contratados assinam o presente e duas vias de igual 
teor e forma. 

ODAIR GRABOSKI 	 ,JOBiEL LANGE / 
Contratante 
	

(ontratado 

TABELIONATO DE NOTA$ 
CAPANEMA - PARANA 

AUTENTICA9A0 
A presente fotocopla confers 

corn seu original. Dou fe. 

2 6 AGO. 2019 

) 	  
Daniela Ribeiro do Como 

Escrevente 



Nlunicipio de Capanema - 2019 
Re latorio de Lances dos Fornecedores 

Pregao 87/2019 

Peg inal 

Objelo AOUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA IN STALADAS PARA UTILIZACAO DO M UN IC PIO DE CAPANEMA 

• 0001 ,_E1VA I7 	 o ' ESMERALDA. COM  INSTALACAO EM LOCAL A SER INLOkCAOL? 

Fornecedor • 
	

ODAIR GRABOSKI - ME 

• Rodecia 
	

‘‘/Ior.  

Lance Initial 
	

12,25 
12,15 

2 
	

1200 

3 
	

11,90 

4 
	

11,00 

Fornecedor 
	

TERRA VIVA COM ERCIO E REPIAESEMTACOES,  EiRbLI = EPP 
Valor.:.  

Lance Initial 	 1250 

1 	 1220 

2 	 1210 

3 	 11,95 

4 	 11,85 

MaroalMoleir 

ODAIR GRA5C):1r2r 
	

Vencedor 

TERRA VIVA COM REPRES: • 	 Declinou 

ri2/1„egLn.,(  2  
CAROLINE PILATI 

    

Vit, ri  

./1 	( LI 

  

JEANDRA WILMSEN 	 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 
Membro 	 Membro 

	
Membro 

(ID 

 

Y))91.1 '1'11  
TERRA VIVA COMER 4 E REPRESENTACOES - EIRELI - EPP ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Pregoeiro 

 

ODAIR GRABOSKI - ME 

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN I, na wrsab: 5523 b 	
02/09/2019 08:53:14 



OSELIA KRIGER BEC 
Pregoeiro 

632.258.249-68 

PAGA 

Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA, E JULGAMENTO 
DE LICITAcA0 PREGAO PRESENCIAL N°: 087/2019 

Aos dois dias de setembro de 2019, as oito horas e trinta minutos, no MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn cridereco a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, centro, reuniu-se o 
Pregoeiro corn a Comissao de Apoio a Licitagao, designada pela Portaria n° 7.280 de 7 de dezembro 
de 2018, constituida pelos Srs. Roselia Kriger Becker Pagani, Pregoeira, Jeandra Wilmsen, 
Membro, Caroline Pilati, Membro e Maicon Douglas de Castro Coito, membro, corn o objetivo de 
julgar a Licitagao Rablica, sob a modalidade Pregao, veiculado através do n° 087, que tern por 
objeto o AQUISIcA0 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAcA0 DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAcOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., a Comissao atestou o comparecimento das seguintes 
empresas e seus representantes: ODAIR GRABOSKI - ME, TERRA VIVA COMERCIO E 
REPRESENTACOES - EIRELI - EPP . Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes: 

NOME DA EMPRESA REPRESENTANTE 
TERRA VIVA COMERCIO E 
REPRESENTAVDES EIRELI EPP 

MARIA APARECIDA SIQUEIRA BONFIN 

ODAIR GRABOSKI - ME ODAIR GRABOSKI 
Em seguida foi realizada a classificacao das propostas e aberta a fase de lances ver a s, con forme 

RelatOrio de lances em anexo. Foi considerada como propostas validas e vencedores, depois de 
analisada as 	menta. oes (envelopes n° 02 che ando-se a se uinte: 
ODAIR GRABOSKI - ME 

Lote Item Produto Servico Marca Uni 
da.de 

Quantid 
ade - 

prego Prego total 

1 1 LEIVA DE GRAMA TIPO 
ESMERALDA, COM INSTALACAO 
EM LOCAL A SER INDICADO. 

ODAIR 
GRABOSK 
I ME 

M2 4.000,00 11,00 44.000,00 

TOTAL 44.000,00 

Tendo em vista que a intimacao do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 4° da Lei 
10.520/2002, o prazo recursal previsto no art. 4° inciso XVIII, da mesma lei antes citada. 
Nenhuma empresa manifestou interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reuniao e assinada a presente Ata pela Comissao de Licitagao e pelos representantes 
das proponentes. 

CAROLINE PILATI 
Membro 

064.652.689-81 

JEANDRA WILMSEN 
Membro 

038.991.949-77 

MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 
Membro 

078.018.429-79 

r_ 6.77325 
ODAIR GRABOSKI - ME 

17.179.825/0001-18 
R OIAPOS, 725 SALA 1 - CEP: 85760000 - 

BAIRRO: SAO JOSE OPERA-RIO 
CIDADE/UF: Capanema/ PR 

‘ A 

kUAACy, 	 -1/71 
TERRA VIV COMERCIO 

REPRESENTACOES - EIRELI - EPP 
17.542.364/0001-04 

AV RUBEN CESAR CASELANI, 1987 - CEP: 
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 

Realeza/ PR 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



Municfpio de Capanema - PR 

TERMO DE ADJUDICACAcA0 
PREGAO PRESENCIAL N° 087/2019 

A Senhora Pregoeira do Municipio de Capanema - PR, no use das atribuicOes legais, conforme legislacao vigente 
(Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02), ap6s exame e deliberacdo do processo que instrui o Pregao Presencial n° 087/2019, 
objeto: AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAcAO DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS POBLICOS, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS., resolve ADJUDICAR os itens licitados conforme a tabela abaixo: 

Fornecedor Item PrOcluto/Servigo Marta Quanticioe Preto 
ODAIR 
GRABOSKI - 
ME 

1 LEIVA DE GRAMA TIPO 
ESMERALDA, COM INSTALAcA0 EM 
LOCAL A SER INDICADO. 

ODAIR 
GRABOSKI ME 

4.000,00 11,00 

Capanema - PR, 02 de setembro de 2019. 

Roselia Kriger Becker Pa a 
Pregoeira 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Americoltfe 
Prefeito Mun 

Manicipio de Capanema - PR 
	 1 3 6 

PORTARIA Dr 7.480, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019. 

Termo de Homologacei o do Pregao Presencial n° 87/2019. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicaes 
legais e, Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002 e corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracOes, 
especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  
Art. 1° Homologar o Processo de Licitacao modalidade Pregdo Presencial n° 87/2019, 

objeto AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZACAO DO MUNICiPIO 
DE CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se publico o resultado da licitacao em epigrafe, apresentando os vencedores pelo 
criterio menor t re co Por Item 
Fornecedor Item PrOduto/Servico Marca Quay tidade Preco 

ODAIR 
GRABOSKI 
- ME 

1 LEIVA DE GRAMA TIPO 
ESMERALDA, COM INSTALACAO 
EM LOCAL A SER INDICADO. 

ODAIR 
GRABOSKI ME 

4.000,00 11,00 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitac.do modalidade Pregao Presencial N° 
87/2019, e de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposigOes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana dois dias de setembro 
de 2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de setembro de 2019 15:53 
Para: 	 'Administracao - PM Capanema'; rgerenciademaquinas@gmail.com'; 

'empenho@capanema.prgov.br' 
Assunto: 	 LICITACAO DE LEIVA DE GRAMA 
Anexos: 	 Classificacao por Fornecedor.pdf 

BOA TARDE 

ESSE LICITACAO ESTARA DISPONIVEL PARA AQUISICAO A PARTIR DO DIA 04/09/2019 

ATE NCIOSAM ENTE, 

Roselie Kriger Becker Pagan! 
Pregoeira/ Presidente da Comissao Permanete 
de Abertura e Julgamento de Licitagoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
—apanema — PR cep 85760-000 

46 3552 1321 ou 4698401-3549 



Municipio de Capanema - PR 

MUNICiPIO DE CAPA1VEMA— PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°428/2019 

PREGAO PRESENCIAL N° 87/2019 

Aos doffs dias de setembro de 2019, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob 

o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana., na Avenida Gov. 

Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada 

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Americo Belle, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alteragoes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao 

das propostas apresentada no Pregio Presencial n° 87/2019, por deliberagao do Pregoeiro, 

devidamente homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve 

REGISTRAR OS PRECOS da empresa classificada em primeiro Lugar, qualificada abaixo, observadas 

as condigoes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

ODAIR GRABOSIKI - ME, sediada na R OIAPOS, 725 SALA 1 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO 

JOSE OPERARIO, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 17.179.825/0001-

18, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal 

Sr(a). ODAIR GRABOSKI, portador do RG n° 82197494 e do CPF n° 028.455.839-74, residente 

no endereco: RUA OIAPOS, 725 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, na cidade 

de Capanema /PR. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISIcAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA 

UTILIZAcA0 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA -- PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAcOES DOS BENS 
PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., objeto, para atender as 
necessidades do Municipio de Capanema, conforme especificagoes do Termo de Referencia e 

linid Quarind Preto Preco total 
do 
produto 
/ s cry ic o 

produto rade 
de 
modi 
da 

ade unitario 

44500 LEIVA DE GRAMA TIPO ODAIR M2 4.000,0 11,00 44.000,00 
ESMERALDA, COM GRABOSKI 0 
INSTALACAO EM LOCAL A ME 
SER INDICADO. 

Valor Total da Ata de Registro de Precos: R$ 44.000,00(Quarenta e Quatro Mil Reais) 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigoes que 

deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagdo especifica para a aquisigao pretendida, 
sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigoes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA. - PR 

quantidades estabelecidas abaixo:  
do Item CadigolqDescricao do produto/sere ico Marva 



Municipio de Capanema - PR 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO 
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio,  
inclusive fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as 
seguintes informaefles:  

3.2.1. Milner° da Ata;  
3.2.3. Ni mere do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacio orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificageies exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  

4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar a grama solicitada em ate 2 (dois) dias  
iiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a 

qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela 
Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem 4.2. 

4.1.1. As leivas devem ser uniformes livres de doencas e pragas. Macia e resistente 
ao pisoteamento, corn folhas estreitas e medias, de cor verde esmeralda e estoloes penetrantes, 
que enraizem facilmente. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacoes: 
a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descried° da grama a ser adquirida; 
c)Local onde sera entregue a grama; 
d)Prazo para entrega da grama; 
e) Quantidade e medidas da grama, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que  
verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido I empresa vencedora  
do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.3.1. Em razao da organizacao interna da Secretaria, a requisicao de entrega da  
grama podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a  
empresa vencedora.  

4.4. A era p r esa licitante deve negar o fornecimento grama caso  ester seiam,solicitados 
em a elabora0:&40 raiegmeiveo e 'astinfurna.  awes previstas no suhiteni 412., 

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou  
penalizacio para a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacio e  
responsabilizacao dos agentes piiblicos envolvidos por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento da grama • pela empress vencedora do certame sem a previa 
elaboracao do requerimento configura a concbreencia >du empresa para a nulidade do ato1 
cuntigurando a marte:da contrttiteao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho 
emitida e o nao pagamento dot produtos, sem prejuizo da adocao des medidas  etbiveis parry 
aplicacio las penalidades previstis ria Lei 11.846/4013.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
• Fone:(46)3552-132I 

CAPANEMA - PR 	 V 
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Municipio de Capanema - PR 

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissio de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos materials.  

4.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 
apps o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arouivo proprio no 
Controle Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria 
Solicitante, permitindo a fiscalizacao de Orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 28 e 

ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apOs o 
recebimento definitivo dos materials, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 

5.2.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 
5.3.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data 
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 
5.5. As despesas corn a aquisigdo dos objetos registrados nesta ata sera° empenhadas nas 

seguintes dotacoes orcamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
desposa 

Conta 
da 
despcv 

Funcional prograniatica_ 

-- a 

l= orue do 
recur -30 

Natureza da 
despesa 

Grupo d fAnte 

IL 	4,:im 

2019 310 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 650 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 660 07X01.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 940 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 1130 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 1200 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 1320 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

2019 1560 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 1810 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 2870 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 3040 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 3590 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 3670 11.003.08.243.0802.6058 880 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 3750 11.003.08.243.0802.6372 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 3970 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 4090 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

2019 4170 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.00.0 Do Exercicio 
0 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da 

Secretaria Municipal de Administracao, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir 
as dilvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administragdo, 
bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizagdo de que trata este item nab exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o 
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 
as providencias cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagdo da Ata de Registro 
de Precos, bem como prestar toda assistencia e .orientacao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) 
Jolcimara Salete Gava, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo 
estabelecido, serao objeto de comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades 
cabiveis. 

6.5. A fiscalizagdo para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorizacao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREcOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicacao trimestral dos pregos registrados no Diario 

Oficial do Municipio. 
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7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade 
corn os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 

7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovaga6 dos pregos registrados serem 
maiores que os vigentes no mercado, convocara_ o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Precos para 
promover a renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagdo, o Municipio 

procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagdo e o 

Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  

8.1.E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 

inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 

65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as 

negociagOes junto aos fornecedores. 
8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

prego praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera.: 
8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua 

adequagao ao praticado pelo mercado; 
8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 

o registro, sem aplicagao de penalidade; 
8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 

observada a ordem de classificagao original do certame. 
8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao 

gerenciador podera: 
8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagdo de pregos e sua adequagdo ao 

praticado pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, 
quando cabivel, para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou 
previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do 
ajustado, ou, ainda em caso de forga manor, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 
econ6mica extraordinaria e extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagdo, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagdo da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociagao, quando cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragoes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacao dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 
8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotard, para 

verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser 
realizada pela propria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao 
solicitada ser instruida corn justificativa da escolha do criterio e memOria dos respectivos calculos, 
para decisao da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a 
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analise do pedido de revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo 
parte integrante dos autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite 
do processo de revisao de precos, estando, neste caso, sujeita as sancoes previstas no Edital 
ConvocatOrio, salvo a hipOtese de liberacao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagoes, o Orgao gerenciador devera proceder a revogacao 
parcial ou total da Ata de Registro de Precos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e 
adotar as medidas cabiveis para obtenca.o de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo 

-tanico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 
8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagap ou reajuste de pregos da contratacao, salvo nos casos previstos 

acima. 
8.11. Havendo qualquer alteracao, o Orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata 

de Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do Orgao gerenciador, assegurado 

o contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas 

no edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condicoes da Ata de Registro de Pregos; 

9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao 
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel; 

9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, 

ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razoes de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipOteses acima, o Orgao gerenciador comunicara o 

cancelamento do registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 
do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidOneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem 
anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes: 

a) Multa de ate 2% (dois pear cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
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b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacties prestadas, a Contratada 
estard sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o 
valor total da Ltta -de registro de pregos, limitada ao percentual maidmo de 10% do valor total 
da respectiva ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infragio 
a qualquer clausula ou condigio do edital ou da ata de registro de pregos lac* especificada na 
alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de 
rescisio do contrato por ato unilateral da Administracio, motivado por culpa da Contratada, 
havendo a possibilidade de cumulagio corn as demais sangoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando 
configurada a inexecucao total da ata. 

10.3.3.Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar 
corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Pablica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancifies de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao 
tambern ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) T&iham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em virtude 

de atos ilicitos praticados. 
10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditeirio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 
9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
Pilblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em consideragao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 
observado o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo ma)dmo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicac,do enviada pela autoridade competente, ou, quando 
for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 
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10.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangees aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  

11.1. Durante a vigencia de cada contratacao, os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagees do contratante e da contratada sdo aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAVA0 DO 
OBJETO 

13.1. Os materiais sera° recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser 

dirimidas administrativamente, Pica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia expressa 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas cldusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito public°, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da 
teoria geral dos contratos e as disposigees de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 

8.666/93, combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital do Pregio Presencial n° 87/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a 
proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em 
compatibilidade coin as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigees de habilitagdo e 
qualificagdo exigidas no Pregao Presencial n° 87/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) 
ODAIR GRABOSKI, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema, 02 de setembro de 2019 

°Mit!? GRABOSKI 

Repreientante Legal 

ODAIR GRABOSKI - ME 

Detentora da Ata 
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ORGAQ DE DIVULGAcA0 

DOS ATO 0 C-  ISVO 

MI TNTCIPIOVY 	ANFNIA 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o Processo de Licitagao modalidade Pregao Presen-

cial n2  87/2019, objeto AQUISIcAO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS 

PARA uTiLizAcAo DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS 

E REVITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA 

DE REGISTRO DE PRECOS. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §12  da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, torna-se public° o resultado da licitaga'o em 

epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor prego Por 

Item; 
Fornecedor  
ODAIR GRABOSKI 

ME 

Item Produto/Servico Marca Quantidade Preco 
LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, ODAIR GRABOSKI 
COM INSTALACAO EM LOCAL A SER ME 
INDICADO. 

4.000,00 11,00 

PORTARIA N° 7.480, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019. 

Termo de Homologagao do Pregao Presencial n2  87/2019. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 

suas atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 

Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 

em seu artigo 43; 

Art. 32  Valor total dos gastos corn a Licitaga'o modalidade Pregao Pres-

encial N2  87/2019, é de R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais). 

Art. 42  Homologo a presente licitag5o, revogadas as disposigoes em 

contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana dois 

dias de setembro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°428/2019 

Pregao Presencial Ng 087/2019 

Data da Assinatura: 02/09/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 ODAIR GRABOSKI - ME 
Objeto:AQUIS100 DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTI-

LizAcAo DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E RE-

IITALIZACOES DOS BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREcOS.. 

Valor total: R$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais) 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

I ' 

TERMO DE RESCISAO DE ATA DE REGISTRO DE PREcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E AUTO PECAS IZABELENSE 
LTDA - EPP 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, inscrito corn o CNPJ sob o n2 

75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n2  

1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE e 

do outro lado a Empresa AUTO PECAS IZABELENSE LTDA- EPP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 76.468.370/0001-10, situada a AV DOS PINHEIROS, 

1449 - CEP: 85650-000 - BAIRRO: CENTRO, cidade de Santa Izabel do 

Oeste/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) NEODIR BRANDELEIRO, 

inscrito(a) no CPF n° 407.489.289-87, residente e domiciliado(a) em 

AVENIDA DOS PINHEIROS, 1449 - CEP: 85650000 - BAIRRO: CENTRO, 

na cidade de Santa Izabel do Oeste/PR na qualidade de CONTRATA-

DA, tem justo e firmado entre si este Termo de Rescisa'o Contratual, 

AMERICO BELLE 

Prefeito Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

Contratante 

NEODIR BRANDELEIRO 
Representante Legal 

AUTO PECAS IZABELENSE LTDA-EPP 
Contratada 

referente ao Processo Licitatorio Pregao Presencial n2103/2018, Ata 

de Registro de Pregos n2  342/2018, em conformidade corn a clausula 

nona, item 9.2.1. Por raz5es de interesse pUblico da Ata de Registro de 

Pregos firmada em 05/09/2018, resolvendo rescindir o referida Ata, 

mediante as clausulas e Condigoes Seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISAO 

Tendo em vista a Ata de Registro de Pregos para aquisigki de bens 

n° 342/2018, celebrado entre as partes em 05/09/2018, referente a 

Pregao Presencial 103/2018, cujo o objeto é a AQUISICAO DE PEAS 

PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS DA ADMINIS-

TRACAO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 

DE REGISTRO DE PRECOS, em atendimento ao requerimento da Secre-

taria Demandante acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transfor-

mar a Ata de Registro de Pregos em contrato corn prazo de validade de 

60 (sessenta) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 

0 Valor da Rescisa'o da Ata de Registro de Pregos é de R$ 438.484,78 

(Quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais 

e setenta e oito centavos). 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os 

representantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 02 de setembro de 2019 

r  E-ESNEEMEtilill1063812811EZES' 

EXTRATO DO CONTRATO N° 426/2019 

Pregao N2 0103/2018 

Data da Assinatura:02/09/2019. 

Contratante: 
	

Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP. 

Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE 

VEICULOS PESADOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE CAPANE-

MA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 

Valor total: R$438.484,78 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Quatro-

centos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos). 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

TERMO DE RESCISAO DE ATA DE REGISTRO DE PREcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E COPINI & FILHOS LTDA -

ME 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, inscrito corn o CNPJ sob o n2 

75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 

1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE e 

do outro lado a Empresa COPINI & FILHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/ 

ME sob o n.2  75.581.074/0001-68, situada a AV BRASIL, 1199 - CEP: 

85760000 - BAIRRO: CENTRO, cidade de Capanema/PR, neste ato rep-

resentada pelo(a) Sr(a)SANDRO TATIANO COMM, inscrito(a) no CPF 

788284.739-91, residente e domiciliado(a) em AVENIDA BRASIL, 1199 

- CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR na 

qualidade de CONTRATADA, tem justo e firmado entre si este Termo de 

Rescis5o Contratual, referente ao Processo Licitatorio Pregao Presen-

cial n2  103/2018, Ata de Registro de Pregos ne 343/2018, em confor-

midade corn a clausula nona, item 9.2.1. Por razoes de interesse publi- 

co da Ata de Registro de Pregos firmada em 05/09/2018, resolvendo 

rescindir o referida Ata, mediante as clausulas e Condigoes Seguintes: 

. 
PP SETE:\ T-RRO•DE 2n19 - ErTcAo 03 3o - 	 - 	 . 



em 11/06/2019. 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

Município de Capanema — Estado do Paraná 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 
55/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIÇÕES RE-
ALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MU-
NICÍPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalterados os 
preços homologados em 11/06/2019. 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n°118/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, E VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇOS.. 
Valor: R$453.660,00 (Quatrocentos e Cinqüenta e Três Mil, 
Seiscentos e Sessenta Reais) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 15/01/2020 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima cit-
ado em horário normal de expediente e no site www.capanema. 
pr.gov.br. 
Capanema-PR,18/12/2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2019 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n°119/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NAS ES-
TRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAPA-
NEMA-PR, EM ATENDIMENTO À PORTARIA N° 4061, DE 18 
DE DEZEMBRO DE 2018, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRO-
CESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. 
Valor: R$21.340,34 (Vinte e Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
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	 .ffinee~e~ • Município de Capanema — Estado do Paraná 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 
87/2019 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS 
PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR, 
NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLI-
COS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados 
em 02/09/2019. 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

e Trinta e Quatro Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 23/01/2020 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — 
Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima cit- 
ado em horário normal de expediente e no site www.capanema. 
pr.gov.br. 
Capanema-PR,18/12/ 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO — PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2019 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão ELETRÔNICO n°120/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE SÊMEM BOVINO PROVADO E MA- 
TERIAIS PARA INSEMINAÇÃO PARA USO JUNTO AO PRO- 
GRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESEN- 
VOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PRO- 
CESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. 
Valor: R$419.240,00 (Quatrocentos e Dezenove Mil, Duzentos e 
Quarenta Reais) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 27/01/2020 
Local: 	https://www.comprasgovernamentais.gov.br 	, 	demais 
informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de 
Capanema, sito a 	Av. Gov. Pedro 	Viriato Parigot de Souza, 
1080— Capanema — Paraná — Centro e também no site www. 
capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 18/12/2019 
Roselia K.B.Pagani - Pregoeira 

4111MINEE 

OUTRAS PUBLICAÇOES 
NOTIFICAÇÃO 

Em cumprimento ao art. 2° da Lei Federal n° 9.452 de 20 de 
março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, 
vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Feder-
ais, conforme segue: 
RECEITA DATA VALOR 
Fundo Nacional de Saúde - Bloco CUSTEIO - 624060- I 17/12/19 53 566.62 

18/12/19 3.227.13 
18/12/19 3.227,33 

FNDE - Salário Educação - 10 465 5 16/12/19 53.391,43 
FNDE - FUNDEB - 30665-7 17/12/19 17/12/19  

18/12/19 18/12/19 	 I 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

1 



58 PNEU 195/65 RI5 RADIAL, 
ÍNDICE DE VELOCIDADE 

UN 232,50 24/06/2020 

H • 210KM/H, ÍNDICE 
DE CARGA 91 - (615 KG), 
BANDA DE RODAGEM 
65% E PESO MÍNIMO DE 
PNEU 13.371KG. SELO DE 
APROVAÇÃO INMETRO, 
ETIQUETA CONFORME 
PORTARIA INMETRO 
544/2012, PRAZO DE 
GARANTIA MÍNIMO DE 5 
ANOS, PRAZO DE FABRI- 
CAÇÃO NÃO SUPERIOR A 
6 MESES NO MOMENTO 
EM QUE E ENTREGUE E 
CERTIFICAÇÃO IBAMA. 
(PNEU NOVO, NAO 
REMANUFATURADO, NÃO 
RECAUCHUTADO E NÃO 
REMOLDADO). REFERÊN- 
CIA: PIRELLI. FIRESTONE/ 
BRIGESTONE, GOODYEAR 
OU SIMILAR. EXCLUSIVO 
ME/EPP. 

68 PNEU VEICULO AUTOMO- UN 16 226,00 04 273,00 24/06/2020 
TIVO 205/60 R16. RADIAL. 
COM CERTIFICAÇÃO ISO 
9001. ÍNDICE DE CARGA 
92 (630KG). ÍNDICE DE 
VELOCIDADE R (190 
K.191/1(), 8 LONAS. SELO DE 
APROVAÇÃO INMETRO, 
ETIQUETA CONFORME 
PORTARIA INMETRO 
544/2012. PRAZO DE 
GARANTIA MÍNIMO DE 5 
ANOS, PRAZO DE FABRI- 
CAÇÃO NÃO SUPERIOR A 
6 MESES NO MOMENTO 
EM QUE E ENTREGUE E 
CERTIFICAÇÃO IBAMA. 
(PNEU NOVO, NÃO 
REMANUFATURADO, NÃO 
RECAUCHUTADO E NÃO 
REMOLDADO). REFERÊN- 
CIA: PIRELLI, FIRESTONE/ 
BRIGESTONE. GOODYEAR 
OU SIMILAR. EXCLUSIVO 
ME/EPP. 

O restante dos itens permanecem inalterados os preços ho-
mologados em 20/09/2019. 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

Município de Capanema — Estado do Paraná 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 
87/2019 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS 
PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR, 
NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLI-
COS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.. Permanecem inalterados os preços homologados 
em 02/09/2019. 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

Município de Capanema — Estado do Paraná 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 
88/2019 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPIs DIVERSOS PARA USO DA 
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. Permanecem inalter-
ados os preços homologados em 03/09/2019. 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

Município de Capanema — Estado do Paraná 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Paraná — Centro. 
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Item Descriçào do produto Unidade 
de 
medida 

Quantidade 
Licitada 

Valor 
Licitado 

Quantidade 
atingida pelo 
reeouilíbrio 

Valor Após 
Reequilibrio 
ou supressào 

Data do Re-
equilibrio 

30 

i 

PNEU 195/55 R15, ÍNDICE 
130 PESO 85/5I5KG, 
ÍNDICE DE VELOCIDADE 
V-240KM/H, ADERÊN-
CIA CLASSIFICAÇÃO 
A. TEMPERATURA 
CLASSIFICAÇÃO A E 
BAIXO NIVEL DE RUIDO. 
SELO DE APROVAÇÃO 
INMETRO, ETIQUETA 
CONFORME PORTARIA 
INMETRO 544/2012, PRAZO 
DE GARANTIA MÍNIMO 
DE 5 ANOS. PRAZO DE FAB-
RICAÇÃO NÃO SUPERIOR 
A 6 MESES NO MOMENTO 
EM QUE E ENTREGUE E 
CERTIFICAÇÃO IBAMA. 
(PNEU NOVO, NAO RE. 
MANUFATURADO. NAO 
RECAUCHUTADO E NÃO 
REMOLDADO). REFEREN-
CIA: PIRELLI, FIRESTONE/ 
BRIGESTONE, GOODYEAR 
OU SIMILAR. EXCLUSIVO 
ME/EPP. 

UN 12 180,00 10 229,00 24/06/2020 

35 PNEU 225/50 R17 RADIAL, 
INDICE DE VELOCIDADE 
V 240 KM/H, CARGA 
98 (750 KG POR PNEU). 
SELO DE APROVAÇÃO 
INMETRO, ETIQUETA 
CONFORME PORTARIA 
INMETRO 544/2012, PRAZO 
DE GARANTIA MÍNIMO 
DE 5 ANOS, PRAZO DE FAB-
RICAÇÃO NAO SUPERIOR 
A 6 MESES NO MOMENTO 
EM QUE E ENTREGUE E 
CERTIFICAÇÃO IBAMA. 
(PNEU NOVO. NÃO RE-
MANUFATURADO, NÃO 
RECAUCHUTADO E NÃO 
REMOLDADO). REFERÊN-
CIA: PIRELLI, FIRESTONE/ 
BRIGESTONE, GOODYEAR 
OU SIMILAR. EXCLUSIVO 
ME/EPP. 

UN 12 248.00 12 318.53 24/06/2020 

38 PNEU 23.1-26 12 LONAS, 
NOVO, SEM CAMARA, 
PARA USO NO ROLO 
COMPACTADOR CATER-
PILLAR CS533E. ÍNDICE DE 
CARGA E VELOCIDADE 
12, INDICE DE CARGA 
3.619KG, DIAMETRO 
EXTERNO 1.605MM, 
CIRCUNFERÊNCIA DE 
ROLAMENTO 4.790MM. 
SELO DE APROVAÇÃO 
INMETRO, ETIQUETA 
CONFORME PORTARIA 
INMETRO 544/2012. PRAZO 
DE GARANTIA MÍNIMO 
DE 5 ANOS, PRAZO DE FAB. 
RICAÇA() NAO SUPERIOR 
A 6 MESES NO MOMENTO 
EM QUE E ENTREGUE E 
CERTIFICAÇÃO IBAMA. 
(PNEU NOVO, NAO RE-
MANUFATURADO, NÃO 
RECAUCHUTADO E NÃO 
REMOLDADO). REFEREN-
CIA: PIRELLI. FIRESTONE/ 
BRIGESTONE, GOODYEAR 
OU SIMILAR. EXCLUSIVO 
ME/EPP. 

UN 02 2.866,00 02 2.979,78 24/06/2020 

56 PNEU VEICULO AUTOMO- 
TIVO 185/65 8I4, RADIAL. 
COM  CERTIFICAÇÃO 100 
9001. INDICE DE VELOCID-
ADE H - 210 KM/H, ÍNDICE 
DE CARGA 86 (530KG). 
BANDA DE RODAGEM 
65%. SELO DE APROVAÇÃO 
INMETRO, ETIQUETA 
CONFORME PORTARIA 
INMETRO 544/2012, PRAZO 
DE GARANTIA MÍNIMO 
DE 5 ANOS, PRAZO DE FAB-
RICAÇÃO NAO SUPERIOR 
A 6 MESES NO MOMENTO 
EM QUE E ENTREGUE E 
CERTIFICAÇÃO IBAMA. 
(PNEU NOVO. NÃO RE-
MANUFATURADO, NÃO 
RECAUCHUTADO E NÃO 
REMOLDADO). REFEREN-
CIA: PIRELLI, FIRESTONE/ 
BRIGESTONE, GOODYEAR 
OU SIMILAR. EXCLUSIVO 
ME/EPP. 

UN 08 177,00 06 209,00 24/06/2020 
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Município de Capanema - PR 

 

NOTIFICAÇÃO 

Ao Senhor 
Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
Secretária Municipal de Industria, Comércio e Turismo 

Notifico a Sra. Andrea Marize Weschenfelder Paeze, Secretária Municipal de Industria, 
Comércio e Turismo do vencimento de alguns contratos no mês de SETEMBRO DE 2020, 
conforme relação em anexo: 

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas 
novamente e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados. 

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como data 
do vencimento, n° de contrato estão na relação em anexo. 

MODALIDADE 
N° 

OBJETO SECRETARI 
A 

PREGÃO 
PRESENCIA N° 
8772019 

AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA 
UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NAS 
REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ADM 

INEXIGIBILIDA 
DE N° 12/2019 

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS 

DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

ADM 

PREGÃO 
PRESENCIAL 
N°112/2017 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 
SESSÃO MENSAL DE USO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS 	MUNICIPAIS, 	COM 	FORNECIMENTO 	DO 
SOFTWARE PARA GESTÃO, A SER UTILIZADO 	PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-
PR. 

ADM 

DISPENSA 
N°26/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, INCLUINDO 
OS SEGUINTES 	SISTEMAS: 	MÓDULO CONTABILIDADE 
PÚBLICA, EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO ANUAL 
(PPA, LDO, LOA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR, 
MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL, MÓDULO DE 

OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO, MÓDULO LICITAÇÃO E 
COMPRAS, MÓDULO RECURSOS HUMANOS E FOLHA 
PAGAMENTO, MÓDULO CONTROLE DE FROTAS, MÓDULO 
PORTAL 	DA 	TRANSPARÊNCIA, 	MÓDULO 	CONTROLE 
INTERNO, 	MÓDULO TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 	E 
PROTOCOLO, MÓDULO TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA, 
MÓDULO 	NOTA 	FISCAL ELETRÔNICA 	DE 	SERVIÇOS, 
MÓDULO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE, MÓDULO 
PORTAL DO CONTRIBUINTE, MÓDULO DE ALMOXARIFADO 

ADM 

,kvenida Governador Pedro Viriato Parigot dc Souza, 1080 - ('erniu) - 85700-000 
Fonc:( 1-6)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL, SUPORTE TÉCNICO 
ESPECIALIZADO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA, COM 
ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA UTILIZAÇÃO NO 

EXECUTIVO MUNICIPAL 
Lembrando que os que são Processados pelo Sistema Registro de Preços não podem 

ser aditivados, deverão ser feitas licitações novas. 

Capanema, 03 de agosto de 2020 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de 

Abertura e Julgamento de Licitações 

Avenida Govet nadou Pedro Viriato Parigot (14; Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:( [(ì)35.32-1321 
CAPANEMA - PR 



o 1 5 1 
roseÏia.Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de agosto de 2020 14:04 

Para: 	 'adm@capanema.pr.gov.br' 
Assunto: 	 CONTRATOS QUE VENCERÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2020 

Anexos: 	 NOTIFICAÇÃO ANDREA.pdf; Contratos a vencer.pdf 

Roselía Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacao capane ma.pr.gov.br  
licitacao(a capanema.pr.gov.br  • 

• 



152 
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de agosto de 2020 14:04 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem título 00059.txt 

The original message was received at Mon, 3 Aug 2020 14:03:57 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<adm@capanema.pr.gov.br> (successfully 

delivered to mailbox) 

Transcript of session follows 	<adm@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

• 

• 
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Município de Capanema - PR 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO 

Ilma Sra Roselia Kriger Pagani 
Pregoeira Presidente da Comissão Permanente de 
Abertura e Julgamento de Licitações. 
Município de Capanema — Pr 

• 
A Secretaria de Agricultura do município de Capanema, 

através da Secretária Raquel 5.t3. Szimanski, vem por meio desta, solicitar seja 
ADITIVADO o prazo de vigência pelo período de 04 meses o Pregão Presencial no 
87/2019, com o seguinte objeto: Leiva de grama Tipo Esmeralda, com Instalação em 
Local a ser Indicado, com vencimento em 02 de setembro de 2020, pelo seguinte 
motivo: As árvores que serão plantadas nos canteiros antes da colocação da grama, 
vieram com problemas e terão que ser trocadas pelo fornecedor, atrasando assim os 
trabalhos de plantio das mesmas e consequentemente atrasará o plantio da grama. 

Capanema(PR), 20 de agosto de 2.020. 

A cIld. 

Processo:  2241/2020 
21/08/2020 	Hora: 01:59 

Assunto: 

SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA 

Req uerente: 

RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMAN 

Ráquel S. B. Szidlanski 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza. 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Com relação ao Pregão Presencial, n° 87/2019, objeto: AQUISIÇÃO DE 
LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS 
PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. 
Acato a solicitação da secretaria da pasta e solicito ao Setor de Licitações 
para que tome as devidas Providências no sentido de transformar as atas 
em contrato com o saldo remanescente. 

Capanema, 01 de setembro de 2020 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Município de Capanema - PR 
Setor de licitações 

A Sra. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira/Membro da comissão 

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações 

Com relação ao Pregão Presencial, n° 87/2019, Objeto: AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA 
INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E 
REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS., informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo: 

Dotações: 

Dotações 
Exercício 
da despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 400 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 810 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 820 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1130 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 1410 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 1500 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1620 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 1850 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 2140 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 3310 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 3510 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 3900 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 4010 11.003.08.243.0802.6058 880 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 4260 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2020 4400 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício  
2020 4500 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

Capanema, 01 de setembro de 2020 

Cleomar Walter 

Tec.Co CRC: P 	483/0-2 

CPF 723.903.959-53 

 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 30/10/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
• À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 5082/2020 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

9ZTMH282QE3Z54X839B2 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: ODAIR GRABOSKI - ME 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

36081 	 17.179.825/0001-18 	 165 
ENDEREÇO 

R OIAPOS, 725 - SALA 1 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

di Atividades paisagísticas, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de 
terreno, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Carga e descarga, 
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Limpeza em prédios e em domicílios, 
Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços de 
montagem de móveis de qualquer material, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de 
gás, Obras de alvenaria, Chaveiros, Reparação de artigos do mobiliário 

Certidão emitida no dia Capanema, 31 de Agosto de 2020. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE3Z54X839B2 

servicos.capanema.prgov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=49878 	 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 
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Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 022511709-78 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.179.825/0001-18 
Nome: ODAIR GRABOSKI ME 

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 
L...) natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 29/12/2020 - Fornecimento Gratuito 

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

• 

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (31/08/2020 09:04:52) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ODAIR GRABOSKI 
CNPJ: 17.179.825/0001-18 

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 n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:16:25 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/02/2021. 
Código de controle da certidão: E572.8E19.37D6.736F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Imprimir 

• 

CAL~A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17.179.825/0001-18 

Razão Social:oDAIR GRABOSKI 

Endereço: 	R RUA OIAPOS 725 SALA 1 / SAO JOSE OPERARIO / CAPANEMA / PR / 
85760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de 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:31/08/2020 a 29/09/2020 

Certificação Número: 2020083103553667360503 

Informação obtida em 31/08/2020 09:07:15 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 	 1/1 



Município de Capanema - 2020 
Saldo do contrato 

Pagina 1 

	

Contrato 
	

Aditivo 	 Anulação 	 Transferido Ata 	Requisição de compra 	 Saldo 

Quantidade 	Valor unitário 
	

Valor total 	Quantidade 	Valor total 	Quantidade 	Valor total 	Quantidade 	Valor total 	Quantidade 	Valor total 	Quantidade 	Valor total 

Sequência: 3596 - Ata de registro de preços: 428/2019 
	

Licitação: Pregão - 50 000087/2019 	 Inicio da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada 

Código: 50544 - 7 Nome: ODAIRGRABOSKI - ME CPF/CNPJ: 17.179.825/0001-18 Telefone: (46) 99921 - 4461 	02/09/2019 	01/09/2020 

Lote: 001 

Item: 001 	4.000,00 	11,00 	44.000,00 	 0,00 	 0,00 

Produto: 44500 LEIVA DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM INSTALAÇÃO EM LOCAL À SER INDICADO. 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,00 	23.551,00 

Unidade de medida: M2 

1.859,00 	20.449,00 

Tipo controle: 	Q 

Solicitante 000854 VALDECI ALVES DOS SANTOS Local' 000023 Atividades da Secretaria de Administração 

Total 4.000,00 	 44.000,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,00 	23.551,00 1.859,00 	20.449,00 

Total geral 4.000,00 	 44.000,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141,00 	23.551,00 1.859,00 	20.449,00 

Critério de seleção: 

- Licitação 
Entidade: 50 
Exercício: 2019 
Número: 87 
Modalidade: Pregão 

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha reg. de compras ainda não empenhadas. 

Emitido por: JEAN DRA VAMSEN, na VerSãO: 5525P 
	

31/0820200932:55 Fr& 



AMERICO BELL 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
Contratante 
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Município de Capanema - PR 
Setor de licitações 

TERMO DE RESCISÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
E ODAIR GRABOSKI - ME 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. 
Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ e do outro lado a Empresa ODAIR 
GRABOSKI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 17.179.825/0001-18, situada a R OIAPOS, 725 SALA 
1 - CEP: 85760000 - BAIRRO:. SÃO JOSÉ OPERÁRIO, cidade de Capanema/PR, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a)ODAIR GRABOSKI, inscrito(a) no CPF n° 028.455.839-74, residente e domiciliado(a) em 
RUA OIAPOS, 725 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERARIO, na cidade de Capanema/PR 
na qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, 
referente ao Processo Licitatório Pregão 87/2019, Ata de Registro de Preços n°428/2019, em conformidade 
com a cláusula nona, item 9.2.1. Por razões de interesse público da Ata de Registro de Preços firmada em 
02/09/2019, resolvendo rescindir o referida Ata, mediante as cláusulas e Condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO 
Tendo em vista a Ata de Registro de Preços de Aquisição de Bens n° 428/2019, celebrado entre as partes 
em 02/09/2019, referente a Pregão Presencial 87/2019, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE 
GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NAS 
REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS., em atendimento ao requerimento da Secretaria Demandante acatado pelo 
Prefeito Municipal, resolvem transformar a Ata de Registro de Preços em contrato com prazo de validade 
de 120 (cento e vinte) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 

O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de RS 20.449,00 (Vinte Mil Quatrocentos e Quarenta 
e Nove Reais) 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, em 
duas vias de igual t r e €orma. 

Capanema-PR, 01 de setembro de 2020 

çt  
ODAIR GRABOSKI 
Representante Legal 

ODAIR GRABOSKI - ME 
Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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Município de Capanema - PR 
Setor de licitações  

CONTRATO N° 418/2020 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E ODAIR 
GRABOSKI - ME 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregatício, de um 
lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 
1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.792.760/0001-60, a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ. De outro 
lado ODAIR GRABOSKI - ME,CNPJ 17.179.825/0001-18, R OIAPOS, 725 SALA 1 - CEP: 85760000 
- BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MUNICÍPIO DE Capanema/PR- , nesse ato representada 
pelo Sr(a). ODAIR GRABOSKI , CPF N° 028.455.839-74, vêm firmar o presente Contrato nos termos 
das Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas 
no Pregão Presencial N° 87/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA — PR, NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1 A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços em até 24 horas  após a solicitação 

formal do Departamento de Compras do Município de Capanema.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE 
3.1. O Materiais deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Ite 
m 

Código do 
produto/ser 
viço 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade de 
medida 

Quantida 
de 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 44500 LEIVA DE GRAMA TIPO 
ESMERALDA, COM 
INSTALAÇÃO EM LOCAL 
À SER INDICADO. 

ODAIR 
GRABOSKI 
ME 

M2 1.859,00 I I,00 20.449.00 

20.449,00 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
4.1. O fornecedor obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, acompanhado da respectiva 
nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante e prazo de garantia; 

4.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
Materiais da presente licitação; 

4.1.3. Comunicar à Administração, 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; 

4.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Edital ou na minuta de contrato; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações  

4.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato (quando for o caso). 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 
5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente os MATERIAIS, disponibilizando local, data e horário; 
5.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, através de 

servidor especialmente designado; 
5.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  
6.1. O valor do contrato é de R$ 20.449,00( Vinte Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do Materiais contratado. 

6.2. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  
7.1. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte)dias, a partir da data da assinatura 

do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.2. O prazo de vigência previsto no item29/12/2020. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	Os pagamentos serão realizados mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a emissão e 
entrega de notas fiscais referentes aos produtos entregues, juntamente com os comprovantes de recebimento 
do Materiais emitido pela Contratante. 

	

8.2. 	O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos Materiais, nos 
termos da cláusula nona deste instrumento contratual. 	 •  

	

8.3. 	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

a) A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: A nota fiscal deverá ser emitida 
em nome do: Município de Capanema, CNP.J: 75.972.760/0001-60, Endereço: Av. Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, 1.080- Centro, Município de Capanema PR, Cep 85760-000. 

	

8.4. 	Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sues oficiais, especialmente quanto à 
regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

8.5. 	Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
8.5.1. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

	

8.6. 	O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo fornecedor, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações  

	

8.7. 	Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

	

8.8. 	A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pelo fornecedor, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

	

8.9. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à 
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM =IxNx VP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
1 = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

1 	(6 / 100) 
= 	365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

9.1. A empresa vencedora do certame deverá executar os serviços em até 24 horas  após a 

solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema, a qual somente poderá 

ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, 

nos termos do subitem seguinte. 

9.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Discriminação dos serviços a serem executados; 

c) Local onde deverá ser executado o serviço; 

d) Prazo para entrega dos serviços; 

e) Quantidade e medidas do serviço quando for o caso; 

t) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da contratação; 

g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

9.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do 

certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

9.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos serviços caso estes sejam solicitados 

sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 9.2.  

9.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 

para a empresa vencedora do certame.  

9.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

9.6. O fornecimento de serviço pela empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração  

do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé 

da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento 
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dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas 

na Lei 12.846/2013.  

9.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para 

fins de recebimento definitivo dos serviços.  

9.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após 

o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno 

ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a 

fiscalização de órgão interno e externos.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA  

10.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Dotações 
Exercíci 
o da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 400 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 810 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 820 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1130 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1410 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1500 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1620 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 1850 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 2140 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 3310 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 3510 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 3900 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 4010 11.003.08.243.0802.6058 880 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 4260 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 4400 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 
2020 4500 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACÃO 

	

11.1. 	A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Sra. Jolcimara Salete Gava, 
funcionário da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, à qual competirá dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração 

11.1.1. 	O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato. 

	

11.2. 	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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11.3. 	O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

	

12.1. 	Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

	

12.1.1. 	O fornecedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado da contratação. 

	

12.1.2. 	As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

	

12.1.3. 	Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que o fornecedor não deu causa à prorrogação, respeitar-
se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS  

	

13.1. 	Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

	

13.2. 	A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 

	

13.3. 	Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o fornecedor estará 
sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 

I-Advertência por escrito; 
II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos produtos, calculada sobre o 
valor total do contrato, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da contratação, a 
partir do qual estará configurada a sua inexecução total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecução parcial do 
contrato; 
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c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em 
dobro na reincidência; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato 
por ato unilateral da Administração, motivado por culpa do fornecedor, havendo a possibilidade de 
cumulação com as demais sanções cabíveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 
inexecução total do contrato. 

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

	

13.4. 	As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também 
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado 
ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

13.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração. 

13.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 

13.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

13.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, 
inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
13.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

	

14.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir 
a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
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a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos, cronogramas 

e prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 

da conclusão na entrega dos materiais, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado entrega dos materiais; 
e) A paralisação do da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
1) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no 
contrato; 

15.1.1.A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração 
e autorização em contrato. 

15.1.2. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da 
Lei n° 8.666/93; 

a) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
b) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
d) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

e) A supressão, por parte da Administração, das aquisições, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

f) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações 
e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

g) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes da aquisição, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

h) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para a entrega dos 
materiais, nos prazos contratuais; 

i) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 

j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

15.2- A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

	

15.2. 	Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

	

15.3. 	A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

	

15.4. 	Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
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a) Devolução da garantia; 
b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

	

15.5. 	A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

	

16.1. 	Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 
8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO 

	

17.1. 	A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município será 
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do 
mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

	

18.1. 	As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema-
PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir 
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito 

Capanema, 01 de setembro de 2020 

AMÉRICO BELLÉ 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

Pl?2IR GRABOSKI 
Representante Legal 

ODAIR GRABOSKI - ME 
Contratada 
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OORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze 
- Secretaria de Administração 

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati 

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo BeIIé 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder 
Paeze 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social interina: Andrea Ma- 
rize Weschenfelder Paeze 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti 
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschen- 
felder Paeze 
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretário de Saúde: Jonas Welter 
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Paraná 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1.<2  Secretário 
Vereador: Delmar C. Balzan - 29  Secretário 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginésio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATÓRIOS 
NtI5~~:à 

EXTRATO DO CONTRATO N° 418/2020 
Pregão N° 087/2019 
Data da Assinatura: 	01/09/2020. 
Contratante: 	 Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 ODAIR GRABOSKI - ME. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS 
PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA— PR, 
NAS REFORMAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLI- 

COS, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
Valor total: R$20.449,00 (Vinte Mil, Quatrocentos e Quarenta e 
Nove Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

TERMO DE RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
E ODAIR GRABOSKI - ME 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o 
n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot 
de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade 
de CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ e do outro lado a Empre-
sa ODAIR GRABOSKI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
17.179.825/0001-18, situada a R OIAPOS, 725 SALA 1 - CEP: 
85760000 - BAIRRO: SÃO JOSÉ OPERÁRIO, cidade de 
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)ODAIR 
GRABOSKI, inscrito(a) no CPF n° 028.455.839-74, residente e 
domiciliado(a) em RUA OIAPOS, 725 - CEP: 85760000 - BAIR-
RO: SÃO JOSE OPERARIO, na cidade de Capanema/PR na 
qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este 
Termo de Rescisão Contratual, referente ao Processo Licitatório 
Pregão 87/2019, Ata de Registro de Preços n° 428/2019, em 
conformidade com a cláusula nona, item 9.2.1. Por razões 
de interesse público da Ata de Registro de Preços firmada em 
02/09/2019, resolvendo rescindir o referida Ata, mediante as 
cláusulas e Condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO 
Tendo em vista a Ata de Registro de Preços de Aquisição de 
Bens n° 428/2019, celebrado entre as partes em 02/09/2019, 
referente a Pregão Presencial 87/2019, cujo o objeto é a 
AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRAMA INSTALADAS PARA UTI-
LIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA— PR, NAS REFOR-
MAS E REVITALIZAÇÕES DOS BENS PÚBLICOS, PRO-
CESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., 
em atendimento ao requerimento da Secretaria Demandante 
acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transformar a Ata de 
Registro de Preços em contrato com prazo de validade de 120 
(cento e vinte) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 
O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R$ 
20.449,00 (Vinte Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais) 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente ter-
mo, os representantes dos contraentes, em duas vias de igual 
teor e forma. 

Capanema-PR, 01 de setembro de 2020 

AMERICO BELLÉ 
	

ODAIR GRABOSKI 
Prefeito Municipal 
	

Representante Legal 
MUNICÍPIO I*, CAPANEMA 

	
ODAIR GRABOSKI -MF  

Cont, atante 
	

Cont/ atada 

AVISO DE LICITAÇÃO 
ATO PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/2020 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n°73/2020. Tipo de Jul-
gamento: Menor preço Por LOTE. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
	

TERÇA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2020 - EDIÇÃO 056 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
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