
abinete do Pi  felt°  do Município de Capanema, Estado do Paraná, em 23 de junho de 2021. 

Pub.  Jornal  
Data:  251 CG p/02.1 , 

Am rico Bellé 
Prefeito Municipal  

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.904, DE 23 DE JUNHO DE 2021. 

Nomeia Agente de Contrataçao, Pregoeiro e 
equipe de apoio para conduzir os atos das 
licitações e contratações  municipals  derivadas da 
Lei Federal n°14.133/2021. 

0 Prefeito do Município de Capanema/PR, no uso de suas atribuições legais. 

RESOLVE 

Art,  10  Nomeia-se a servidora Roselia Kriger  Becker Pagan!  para exercer a função de AGENTE 
DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO(A) do Município de Capanema, a um de conduzir os atos das 
licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal n° 14.133/2021. 

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, o(a) agente responsável pela 
condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).  

Art.  20  Nomeia-se os servidores  Caroline  Pilati, Jeandra Wilmsen e Luciana Zanon para 
exercerem a função de equipe de apoio das licitações 'e‘ ontratações municipais derivadas da Lei Federal 
n° 14.133/2021. 

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o(a) Agente de 
Contratação e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.  

Art.  3° Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação e do(a) Pregoeiro(a) a tomada 
de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório 
e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao  born  andamento do certame até a 
homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e 
jurídicos, para subsidiar as suas decisões. 

§ 1° 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio 
quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações 
municipais. 

§ 2° 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará servidores públicos efetivos, 
que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.  

Art.  40  A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 



Municipio de Ok: 302 

Capanema PR 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de março de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Zaida Teresinha Parabocz 
PARA: Américo Be116 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
Autorização para AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM 
GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE 
TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. 

0 valor máximo para o item foi definido através do menor prego obtido 
entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que 
seguem em anexo ao Termo de Referência. 

0 custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 
17.100,00(Dezessete Mil e Cem Reais). 

Respeitosamente, 

0°J 

Zaida Teresinfilik.bocz  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

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



Capanema - PR  -) 

eli \QOU3 Município de 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.SECRETARIA INTERESSADA. 
1.1. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte -Departamento de 

Esportes 

2. OBJETO: 
2.1. AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO 

MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS 
ALTAS - GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR.. 

3.RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Zaida Teresinha Parabocz 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1. Um dos maiores problemas encontrados nos campos de futebol amador 

pelo Brasil, é a qualidade do gramado principalmente na pequena área, onde os 

goleiros realizam movimentos de saltos, caídas, rolamentos  etc.  Outro ponto que 

prejudica essa parte do gramado é as travas de chuteiras altas e ponte agudas que 

cravam no solo e arrancam o gramado. Tendo em vista que o estádio é usado 

diariamente, fica difícil manter este gramado intacto e bom para uso no jogo. 
4.2.Entdo procuramos empresas especializadas que nos instruíram um tipo de 

grama que possa suportar todo esse atrito, que traga menos manutenção e que seja 
duradoura. A grama citada pela empresa é sintética de 52 mm com base dupla e 
fibrilada. 

4.3. RAZÃO DE ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA 
4.3.1.Tendo em vista a peculiaridade do equipamento pretendido, fez-se uma 

busca de fornecedores. Todavia, não há um leque muito grande de pessoas jurídicas que 
fornecem o referido equipamento. 

4.3.2.Assim, foi realizada uma pesquisa em portais eletrônicos especializados e, 
também, junto a um fornecedor próximo ao Município de Capanema, com sede no 
Município de Francisco Beltrão. 

4.3.3. Constatou-se a efetividade do serviço que se deseja nos municípios que 
apresentamos nas fotografias em anexo, que tivemos os cuidados de visitar e comprovar. 

4.3.4.De acordo com a pesquisa efetuada, o equipamento fornecido pela 
empresa sediada no Município de Francisco Beltrão supre as expectativas do 
Departamento de Esportes, no que se refere à utilidade, 6. qualidade e à durabilidade do 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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equipamento, cujo valor não é muito acima do mais barato do mercado, conforme pesquisa 
de pregos que vai anexa. 

4.3.5.Portanto, o critério de escolha do fornecedor foi em razão da qualidade do 
equipamento e pelos serviços prestados na regido.(anexo) 

4.4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
Para o estabelecimento do valor do equipamento, foi solicitada a cotação direta 

com três empresas fornecedoras, bem como foi realizada pesquisa em  sites  abertos 
na internet, para atestar que o prego indicado pelo fornecedor está compatível com o 
prego praticado 

5. OBJETIVOS 

a) Auxiliar na melhora da condição do campo para os treinos e jogos 

b) Facilitar a automatização dos movimentos de ataque e de defesa; 

c)Proporcionar treinos e jogos com mais qualidade técnica; 

d)Fornecer um controle preciso da bola pelos atletas e segurança contra lesões, 

e) Proporcionar durabilidade e menos manutenção do gramado; 

6.DEFINIÇÃO E  QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto 
/serviço 

Nome do produto/serviço Quantid 
ade 

Unidad 
e 

Prego 
máxim 
o 

Preço máximo total 

1 62160 AQUISIÇÃO DE GRAMA 
SINTETICA COM SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO NAS  AREAS  DO 
GOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
ALBANO FERNANDES DE 
ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES. 

180,00 M 95,00 17.100,00 ' 

TOTAL 17.100,00 
6.1. ILUSTRAÇÕES DA GRAMA 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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6.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DO EQUIPAMENTO: 
*Tipo: Fibrilada 
*Altura: 52mm 
*Detex: 9,500 
*Base: Dupla 
*Largura dos rolos: 4 metros 
*Agulhadas: 9.500 pontos por metro quadrado 
*Quantidade: 180 metros quadrados 
*Tamanho do aparelho desmontado: 150 cm de altura 
*Garantia de acordo com o código de defesa do consumidor (ainda estamos aguardando 
uma resposta para ver em qual categoria o equipamento se enquadra) 

*Acessórios inclusos: Instalação, cola, tape, borracha e o frete. 
Preparação do piso fica por conta da Prefeitura. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Fone:(46)3552-1321 
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7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DO OBJETO/SERVIÇO 
7.1. A empresa vencedora deverá entregar o serviço concluído num prazo 

máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados de forma continua a partir da 
solicitação formal. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA 
8.1. 0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses 

9. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 
9.1. 0 contrato será gerenciado e fiscalizado polo Diretor de Esportes Diogo An-

dré Hossel e Equipe do Departamento de Esporte e da equipe técnica da Secretaria 
do Planejamento 

9. AMPARO LEGAL  
Art.  75. Ê dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta 
e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços 
e compras; 
10. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

10.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, CNPJ: 75.972.760/0001-60, Endereço: Av.  Gov.  Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1.080, centro. Município: Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 21 dia(s) do mês de janeiro de 2022. 

Zai a Teresmha a aborcz 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

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

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA 
PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO 
FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR., informo que a orgarnentagdo é 
feita pela Secretaria Demandante e não pelo Setor de Licitações, por esse motivo a 
Planilha com o Prego final é assinada pelo(a) Secretário(a) da Pasta. 

Capan.ema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 
11 dia(s) do mês de março de 2022 

elia Kriger  Becker  gani 
hefe do Setor de Licitações 

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS 
DE TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL 
PRAZO DE PAGAMENTO: TRINTA DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL 
VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UN.  QTDE. 
MENOR PREÇO 

DOS 
ORÇAMENTOS 

TOTAL 

1 

62160 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO NAS  AREAS  DO GOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
ALBANO FERNANDES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. 

METRO 180 95,00 17.100,00 

17.100,00  

OP,ZAI ERESINHA PA 
RESPONSÁVEL PELA PLANILHA  FIN•  DE PREÇO 

e 



-I. 
- 

O.R5 AM E N TO _ _ ------ 
CONDOMÍNIO / CNPJ PM C.APANEMA _ 
ENDERE 0 CAPAN-E-MA PR ........._ _. ...... 
CNPJ/CPF: 23.440.830/0001-35 

7 7 
CARIM(30 CNPJ/MF 

TELEFONE 99841-9634 I 1  

E-MAIL  gramasinteticacascavel@gmail.com  fl I .t. 
---1 • r .1 1 675,--) 

—I RESPONSÁVEL EVERSON DAL BOSCO 
EMPRESA GRAMA SINTtTICA CASCAVEL 

-,- i- • C it,SQ-si !-1L r-  -1------ ; 
Data do orçamento 16/02/2022 Assinatura i . _i .i. 

Orçamento válido até 15/03/202.2 

ITEM DESCRIC/1/40 I QUANTIDADE UNIDADE II  

----+ 

N.,alot unitario 

-. 

Valor Total 

01 Grama Sintética 40mm FIBRILADA 
--T---  . 180 riz 1 RS 90,00 R$ 16.200,00 

02 I Grama Sintética 52mm FIBRILADA i 180 rnz i R$ 95,00 RS 17.100,00 

03  1 Grama Sintética 50rrun MONOFILAMENTO I 180 rn ' 1 R$ 110,00 RS 19.800,00 
— 

I 

OBS 1  VALORES ACIMA JÁ INCLUSO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE E 1 

1 INSTALAÇÃO DA GRAMA DEFINIDA. 

I 

1 
i 

_ 



01/04/2022 14:28 SoftSul Webmail :: Re: Orçamento 

Assunto  Re: Orçamento 

De GRAMA SINTETICA CASCAVEL 
<gramasinteticacascavel@gmail.com> 

Para Esportes - PM Capanema <esportes@capanema.prgov.br> 

Data 26/01/2022 11:14 

0 4' 1 

1/4:e  

• CamScanner 01-26-2022 11.14.pdf (-382 KB) 

bom dia 

segue 

Em qui., 20 de jan. de 2022 às 09:19, Esportes - PM Capanema <esportes©capanema.prgov.br> escreveu: 

Em 19/01/2022 10:05, GRAMA SINTETICA CASCAVEL escreveu: 

Bom dia! 

vou passar orçamento de grama esportiva 

sendo 180m2  de grama 

• FIBRILADA 40MM R$ 16.200,00 

FIBRILADA 52MM R$ 17.100,00 

MONO 50MM R$ 19.800,00 

ORÇAMENTO  JA  INCLUSO 

180M2  GRAMA 12MM, INSTALADA EM CAPANEMA PR 

duvidas estamos a disposição 

att,  

Everson  

Em  qua.,  19 de jan. de 2022 às 09:43, Esportes - PM Capanema <esportes(acapanema.prgov.br> escreveu: 

Bom dia 

Gostaria de um orçamento de 180 metros de grama sintética altamente resistente para campo de futebol 
onde usaremos na frente dos gols. 

Colocar o valor da mão de obra também por favor! 

o Solo a prefeitura prepara. 

att 

Diogo André Hossel 

Bom dia 

Consegue me mandar o orçamento em forma de documento detalhado e com o CNPJ da empresa? 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=08,_uid=670&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 



Remova Marca d'água Wondershare 
PDFelement 

M LMarina Lis RepresentaçõesComerciais 
Normando Portugal Cwiertnia ME CNPJ: 19.217.178/0001-17  

ORÇAMENTO DE GRAMA SINTÈTICA 

Prefeitura Municipal de Capanema Pr. 
Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro 
CEP: 85760-000 
Fone 46-3552-1321 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

Quant Descri ao do Material Prego Unitário Prego Total 
180 m2 Grama Sintética Esportiva 52 mm 

Fio fibrilado de 52 mm de altura, 9.500 Detex Fio 100% 
polietileno virgem, base dupla com revestimento em látex 
especial + resina acrílica, 9.500 pontos por m2 
Fio multifilamento de 52 mm de altura, 8.500 Detex, Fio 100% 
Polietileno virgem, Base dupla com revestimento em látex 
especial + resina acrilica, 10.300 pontos por m2, 
1500 kg de Granulado de borracha misto de orgânico e 

polimeros em SBR pigmentados na cor verde com 
granulometrias de 0,06 mm até 3.7 mm percentual 40% 
orgânico e 60% SBR 
Cola PU tape para união dos tapetes, 
4.20 m2 de areia fina seca  (silica)  
Mão de obra para instalação da grama sintética, areia e 
granulado de borracha sobre a grama, mais escovação de 
todo o eramado instalado 

120,00 21.600,00 

Validade deste orçamento 15 dias 
Prazo de pagamento até 15 dias da entrega 

Francisco Beltrão Pr. 16 de Fevereiro de 2022 

ML Marina Lis Representações Comerciais 
Av. Porto Alegre 21 AP 132 
46-3523-6364 - 99974-8933 — 98402-1153 
Francisco Beltrão Pr. 
normandopqmail.com   

NORMANDO 
PORTUGAL 

CWIERTNIA:192 
17178000117 

.1104,0 P4, W1AANDJ NAT11./.1 
CIMERINNAYI,Olooc117 
LACII•NOMIA111.10 POR,UGAL 
C.II WNW, 0J•C•44.a.k. 
ntl•Netweginlarencu, PIVX01 /b. 0/OW 
S0.0 L-fe•qui,co 11..o 5.• PR, 

C-M 

1601 2*-01. 

Av. Porto Alegre 21 Ap 132 
46-3523-6364 46-99974-8933 46-98403-2475 
Francisco Beltrão Pr normandop@gmail.com  
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Assunto  Grama Sintética 

De Normando Portugal  Cwiertnia  <normandop@gmail.com> 

Para Esportes - PM Capanema <esportes@capanema.prgov.br> 

Data 19/01/2022 07:46 

• TorgameCapanema_Assinado_Assinado.pdf (-266 KB) 

Diogo: 
Anexo orçamento para colocação de grama sintética. 
Orçamento da Eurograss virá diretamente 

Normando Portugal  Cwiertnia  ME 

Av Porto Alegre, 21 Ap 132 - 

46-3523-6364 46-99974-8933 whats 
Francisco Beltrão Pr 85601-480 
normandopgmail.com   

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=08,_uid=659&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 111 
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EUROGRAS 
GRAMADOS SINTÉTICOS 

ORÇAMENTO  

A/C PREFEITURA CAPANEMA/PR 

Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, N'1080 

Bairro: Centro 

Cidade: Capanema — PR, CEP: 85760-000 

QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 
POR M2  

TOTAL 

180m2  

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA DE 52MM 
INSTALADA 

• Fio multifilamento  XP  de 52mm de altura, 
9.500 Detex, Fio 100% polietileno virgem, Base 
dupla com revestimento em  latex  especial + resina 
acrílica, 10.300 pontos por m2,  Gauge  5/8, 17 
pontos para cada 10cm lineares, Cor verde, 
Garantia de 5anos; 

• Grama branca para demarcação de 52mm de 
altura, 8.500 Detex, Fio 100% polietileno virgem, 
Base dupla com revestimento em  latex  especial + 
resina acrilica, 10.300 pontos por m2,  Gauge  5/8, 
17 pontos para cada 10cm lineares, Garantia de 
5anos. 

• 1.800 KG Granulado de borracha PG01; 
• Cola PU, tape para união dos tapetes; 
• 4,14m3  de areia fina seca  (silica);  
• Mão de obra para instalação da grama sintética, 

areia sobre a grama e granulado de borracha mais 
escovação de todo gramado instalado; 

R$ 98,67 R$ 17.760,00 

OBS: Esse orçamento é válido por 50 dias. 

Guaraciaba, 16 de fevereiro de 2022. 

Atenciosamente, 

EURO GRASS BR  
GRAMADOS  

SINTETICOS LTDA: 
22599861000170 

Assinado  divtalmente  por  EURO GRASS BR  GRAMADOS  
SINTETICOS LTDA.22599861000170 
DN: C.BR. 0.1CP-erasil. S.SC, L.Gusraciaba. Ot.I.AC 
SOLUn Multiple ve, 0042895970000167, 
OU=Presepcial. OU.Certfficado PJ AI. CN.EURO GRASS 
OR  GRAMADOS  SINTETICOS LTDA:22699661000170 

Eto sou o auk. 0.01. docurn.to  
Locallsasio: sus louttasio de  assinatura aqui  
Data: 2022.02.16 16:06 314)300 
Foxe Reader Vers4o: 10.1.1 

EURO  GRASS  BR GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA. 

CNPJ: 22.599.861/0001-70 

Rua Ana Presoto Palú,  Bairro  Santa Terezinha. Guaraciaba/SC. Cep 89920-000 
E-mail.  vendas@eurograss.com.br  / facebook.com/breurograss/  Sito:www ourograss.com.br  

Fone  (49) 3645 1195- Whats(49)988120636 
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Assunto  Orçamento 

De Euro  Grass  Gramados Sintéticos <contato@eurograss.com.br> 

Para <esportes©capanema.pr.gov.br> 

Data 16/02/2022 16:11 

 
.-1.kie  z 

SOPTWARE t ilITUJORH 

  

• ORÇAMENTO - A.0 PREFEITURA CAPANEMA.PR  -Assinado.pdf (-207  KB)  

Boa tarde, 

Anexo orçamento conforme solicitado. 

Atenciosamente 
Eduarda Maldaner  

Cl/  EUR°GRAMACKA MEMOS  

Contato  - Euro Grass  Gramados Sintéticos  

liklefone: (49) 99985-0866 

Site: www.eurograss.com.br  

E-mail: contatoPeurograss.com.br  

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task.mail&_safe=0&_uid=700&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL 

EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

CNPJ 23.440.830/0001-35 NIRE 41803701725  

Everson  Dal  Bosco,  brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade 
de Cascavel - PR, nascido em 24/03/1985, RCi n° 88649249 SESP-PR e  CH'  n° 
050.885.789-97, residente e domiciliado na rua Humberto de Campos 312, Bairro 
Coqueiral, Cascavel — PR., CEP 85.807-470, Empresário Individual, sob o nome 
empresarial  Everson  Dal  Bosco  Eventos, com sede a rua Humberto de Campos 300, bairro 
Coqueiral, Cascavel — Pr., CEP: 85.807-470, inscrita no CNPJ: 23.440.830/0001-35. 
inscrita na Junta comercial do  Parana  sob n.° 41803701725. resolve assim, alterar e 
consolidar o ato instrumento de constituição: 

Cláusula Primeira — DO OBJETO: Serviço de Bifi. Locação de espaço para eventos, 
Locação de Brinquedos não Eletrônicos, Atividades Paisagísticas e Comercio  Varejista 
de Grama Sintética  e Artigos de Iluminação. 

Cláusula Segunda —DA SEDE: Alteração de Endereço para a Rua 'Humberto de Campos 
300, salas 01 e 02, Bairro Coqueiral, Cascavel, PR, CEP 85.807-470. 

Clausula Terceira — DAS DISPOSICÓES FINAIS: Ficam inalteradas as demais 
clausulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições  do presente 
dispositivo. 

Cláusula  Quarts  — DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as 
modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a 
seguinte redação: 

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÂO CONSOLIDADO 

EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

CNPJ 23.440.830/0001-35 N1RE 41803701725  

Everson  Dal  Bosco,  brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade 
de Cascavel - PR, nascido cm 24/03/1985, RG n° 88649249 SESP-PR e CPI' n° 
050.885.789-97, residente e domiciliado na rua Humberto de Campos 31.2, Bairro 
Coqueiral, Cascavel — PR., CEP 85.807-470, Empresário Individual, sob o nome 
empresarial  Everson  Dal  Bosco  Eventos, com sede a rua Humberto de Campos 300, Salas 
01 e 02, bairro Coqueiral, Cascavel P:., CEP: 85.807-470, inscrita no CNPJ: 
23.440.830/0001-35, inscrita na Junta comercial do  Parana'  sob n." 41803701725, resolve 
assim, alterar e consolidar o ato instrumento de constituição: 

Clausula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará 
como nome empresarial a seguinte firma EVERSON DAL BOSCO EVENTOS. 
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ALTERAÇÃO IX) INSTRUMENTO  OF  INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL 

EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

CN PJ 23.440.830/0001-35 NIRE  41803701725 

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de  R$ 10.000,00 (Dez  Mil Reais) 
totalmente subscrito e intcgralizado, neste ato, em moeda corrente do Pais. 

Cláusula Terceira - DA SEDE -  O Empresário Individual terá sua sede no seguinte 
endereço: Rua Humberto de Campos 300, Sala 01 e 02, Bairro Coqueiral, Cascavel --- Pr 
CEP: 85.807-470. 

Cláusula Quarta - DO OBJETO - 0 Empresário Individual terá por objeto o exercício 
das seguintes atividades econômicas: Serviço de Bife, Locação de espaço para eventos, 
Locação de Brinquedos não Eletrônicos, Atividades Paisagisticas e Comercio Varejista 
de Grama Sintética Confecyaes e Artigos de Iluminação. 

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário 
declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informaceies prestadas 
neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido 
de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual 
no Pais. 

Clausula Sexta DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
A empresa iniciará suas atividades em 25/07/2016 e seu prazo de duração será por tempo 
indeterminado. 

Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade 
se enquadra em Microempresa — ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas no § 4° do  art.  30  da mencionada lei.  (Art.  3°, I,  LC  123/2006) 

Cláusula Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Cascavel - PR para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigae6es resultantes deste Instrumento de Inscrição. 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

Cascavel, 17 de março de 2021. 

• 
ea,512.-J (20.36,0 
EVERSON DAL BOSCO 
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Página 3 de 3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratizagi.Ao. Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração 

TERMO DE AUTENTICIDADE 

Eu, ARNO GIESE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o  re  041775, expedida em 13/0911999, inscrito no CPF 

20095163972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que 

este documento é autêntico e condiz com o original. 

IDENTIFICAÇÂO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF NI' do Registro Nome 

t
i 20095163972 041775 JARNOGIESE 

:)UNIA  COW fOCIAL  1 
! U() V,ARANIA  

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/03/2021 1358  SOS  N 20211640662.  
PROTOCOL();  211640662 DE 29/03/2021. 
COD/00 DE VERIFICAÇAO, 12102122510.  CRP,'"  DA SEDE: 23440830000135.  
WIRE:  41E103701725. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021. 
EVERSON DAL BOSCO  EVENTOS 

r,EANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-OERAL 

www.empreoafacil.pr.gov.b: 
A valarJa00 de,br*:, .e impresso. to A comprovaslao de AU. ..tenticidade noz respectivos PO 

Autormamio rempser,vow e6d19,,e de 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
t• 

. . CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOmERO  OE  INSCRIQÃO 
23.440.830/0001-35 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
08/10/2015 

L
NOME EMPRESARIAL 
EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

FT-TUI 0 DO FSTABFLECiMENTO ;NOME  OE  FANTASIA) 
DAL BOSCO EVENTOS i 

PORTE 
ME 

I cenno F DESCRIÇÃO DA ADViDADF ECONÔMICA PRINCIPAL 
56.11-2-01 - Restaurantes o similares i 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47,89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções -  buff)  
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (Dispensada *) 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 

CODiG0 E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R 
L 

HUMBERTO DE CAMPOS 
NÚMERO 
300 

COMPLEMENTO 
SALA 01 E 02 

CEP I- 
85.807-470 

BAIRRO/DISTRITO 
COQUEIRAL 

mu nlicimo  
CASCAVEL 

UP   
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AGCONTAB@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(45) 3035-7329 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (FER) 

1 s
A

t
T
rt
i
s
v
A
r 

 CADASTRAL 

.1 

! DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/10/2015 

— 
Nio IWO DE SITUAÇÃO GADAS TRAL 

SITLIAQÃO ESPECIAI 
...***..  CAIADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ft *WW1.  

() A dispense de  elvers  o licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSM4 n° 51, de 11 de junho ria 2019, ou da iegislação prO,oria encaminhada no CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto ls atividades dispensacies. 

Aprovado pela instrução  Normative  RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/11/2021 as 16:22:45  (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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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 DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ: 23.440.830/0001-35 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á 
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 Ambito 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 á 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 no  1,751, de 2/10/2014, 
Emitida às 09:48:55 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/02/2022. 
Código de controle da certidão: 240C.25AC.9904.DF01 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do  Parana  
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do  Parana  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 025492141-59 

Certidâo fornecida para o CNPJ/MF: 23.440.830/0001-35 
Nome: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Válida ate 22/03/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via  Internet  
wAvy,fazenda., p  raw&  

Peiqintt t do ; 
Ernektovi iti,yrrot Prit.11.0 (22/11,2027 7629:30) 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA 
N° 164961/2021 

A presente Certidão ti VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a  canter  da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 

Nome 512389 • EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ/CPF: 23.440,830/0001-35 
Endereço; RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 300 

Complemento: SALA 01 E 02 
Bairro: COQUEIRAL 
Cidade: Cascavel 

CEP: 85.807-470  
Estado:  Parana  

[REQUERENTE) 

Código: 512389 
Nome/Razão: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ/CPF: 23.440.830/0001-35 

(FINALIDADE]  

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS) 

1  

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, 
ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora. 

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários c mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Divide 

Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial 

Urbana IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo; 

Contribuiçâo de Iluminação Pública CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Texas de Expediente, 

Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços - 

ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos 

de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade. 

Conforme disposto no  art.  108 do Código Tributário Municipal e no  art.  206 do Código Tributário Nacional, esta 

certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda  Publics  lançar, cobrar e 

inscrever quaisquer divides de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas 

posteriormente, mesmo referentes a perfodos anteriores ou compreendido nesta certidão. 

Cascavel, 22 de novembro de 2021. 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura: 
httoslicascavel.atende.net/Mitipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0  
Código de Autenticidade: WGT221202-000-TFPZAUIMYFTFRH-9 

Rua Parana, 5000 - Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 -  Cascavel  - PR 
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br  
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•1....A I XI", NMOA F EDE RAL  

Certificado de Regularidade 
do FGTS CRF 

Inscrição: 23.440.830/0001-35 
Razão SOCiakEVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 100 / COQUEIRAL / CASCAVEL / PR / 85807-

470 

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 eiou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:16/11/2021 a 15/12/2021  

Certificação Número: 2021111601035344705562 

Informação obtida em 22/11/2021 16:32:53 

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

https://consulta-crtcaixa.gov.br/consultactf/pages/listaEmpregaciores.isf  1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 23.440.830/0001-35 
Certidão n': 54532183/2021 
Expedição: 22/11/2021, 4s 16:33:49 
Validade: 20/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que EVERSON DAL BOSCO EVENTOS (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.440.830/0001-35, AO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatftia transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO 
PUBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ 

TJPR RODRIGO TIMOTHEO TABORDA 
DISTRIBUIDOR PÚBLICO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO PARANÁ AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO  FORUM  - CEP 85805-036 
FONE: (45) 3326-4479 CNPJ: 00.322.048/0001-16 

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECIFICA 

Rodrigo Timátheo Taborda, Titular do Oficio do Distribuidor, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, 
Estado do Paraná, na forma da lei,  etc...  

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado 
do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTENCIA, especifica de: 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de: 

EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ: 23.440.830/0001-35 

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado 
do PARANA, ao(s) 26 dia(s) do mês de novembro do ano de 2021. Buscas 
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s). 

0 REFERIDO É VERDADE E DOU FE.  

Bel. Rodrigo Tim6theo Taborda  
Oficial  Titular  

Assinado Digitalmente por: 
RODRIGO TIMOTHEO TABOROA 

CPF/CNPJ: 
78642485949 

<http://www.sorro.gov.br/assInadOrdIg  Ito  

II II 
000000  027148  O 

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDAO: R$ 33,66 
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor. 

MARINA  

Página 1/1 
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Município de 
Capanema PR 

3:2 6 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de março de 2022Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Jurídica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio 6. Licitação. 

Preliminarmente á. autorização solicitada mediante oficio datado de 
08/09/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINT8TICO (CONSISTE EM UM 
GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE 
TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR., 
o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa; 

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, 
indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame; 

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do 
contrato; 

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

Atenciosamente, 

Prefeito Municipal 

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 11 dia(s) do mês de março de 2022Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 11/03/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE 
GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA 
PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO 
FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR., informamos a existência de 
previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações 
decorrentes do Certame, para aquisição constantes no protocolo número supra, 
sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária; 

Dotações 
Exerci 
cio da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes  
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurs  
o 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

aeorn-dr Waite 
Téc. Cont. CRC: PR-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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(MINUTA DO CONTRATO N° XX/202) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA E A EMPRESA 
PROVENIENTE DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° XX. 

Pelo presente de Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviço, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede na 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. De outro lado 

, CNPJ XXXXXXXXXXXX, com sede na RUA 
- BAIRRO: XXXXXXX, MUNICÍPIO DE 

ato representada pelo(a) Sr(a). 
X/OCXXXXXXXXXX=, CPF N° XXXXXXXXXX, a seguir denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento nos termos da Lei n° 
14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022, cuja 
documentação integra este instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Lot  
e 

Ite 
m  

Códi 
go  do 
prod  
uto/ 
servi 
ço  

Descrição do 
produto/serviço 

Marca 
do 
produto 

Un 
ida 
de 
de 
me 
di  
da 

Quant 
idade 

Preg 
o 
unitd 
rio 

Preço 
total  

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada 

respeitando-se o disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, 
se cabível, na proposta e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

2.2. A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem 
de serviço ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses, a partir 
da data da assinatura deste instrumento. 

3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de XX/XX/XX)CX 
e encerramento em XX/XX/XXXX. 

3.2. 0 prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo 
de referência. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
4.1. 0 valor total da contratação é de R$ XXXXX (XXXXXXX reais). 
4.2. 0 valor mensal a ser pago à Contratada é de R$ XXXXX ( reais). 
4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, materiais de consumo, despesas com deslocamento, 
hospedagem e alimentação, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
5.1. A Contratada obriga-se a: 

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e 
forma estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da 
cláusula segunda deste instrumento; 

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a 
data, horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente 
agendado pela Administração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo 
ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto 
ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto do presente contrato; 

f) Comunicar A. Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos 
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços; 
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i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 
desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os  Onus  com 
transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus 
funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.2. A Contratada  sera  responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e 
infralegais na execução desta Contratação. 

5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados A. Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta 
contratação. 

5.2.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução desta contratação. 

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do 
serviço/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

6. CLAUSULA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente o objeto desta contração, por meio do fiscal de 
contratação; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo, para 
fins de aceitação e recebimento definitivos, 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por 
meio de servidor especialmente designado, 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, 

o pagamento será efetuado, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma 
parcelada, o pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto desta 
contratação. 

7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma 
continua, o pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a 
conta bancária da Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia  
fail  do Ines subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada 
encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 
1° (primeiro) dia UM de cada mês. 

7.3.1. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal 
da contratação/comissão de recebimento indicado no termo de 
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referência, indicando a regularidade da contratação e a qualidade dos 
produtos/serviços, o qual será emitido até o 50  (quinto) dia  tail  de cada 
Ines. 

7.4. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado 
pela Contratada, ou por meio do sistema de pagamento PIX,  ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

7.5. vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo 
o protesto de titulo, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis 
e indenização pelos danos decorrentes. 

7.6. 0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, 
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e 
rescisão do contrato. 

7.7. 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 a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo 
de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, 
suspensão do prazo de pagamento, até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

7.7.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 

7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das 
seguintes hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao 
fornecimento ou à prestação dos serviços; ou 

7.8.2. 0 Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a titulo de 
tributos incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos 
tributários inscritos em divida ativa em nome da Contratada, não 
impugnados. 

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributdria 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. 

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes 
as multas e/ou indenizações devidas pela Contratada. 
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7.10.1. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será 
precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o 
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são 
inerentes. 

7.11. vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes 
do contrato. 

7.12. 0 CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no 
processo de contratação. 

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 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, 
utilizando-se o IPCA como índice de correção monetária, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

EM=IxNx  
VP  

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(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. 

8. CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão A. conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na 
dotação abaixo discriminada: 

Dotações 
Exerci 
cio da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes  
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurs  
o 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA -  DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente 

contratação será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a 
quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de 
tudo dará ciência 5. Administração. 

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
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que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, 
o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  
10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-do pela 

disciplina do  art.  124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir 

do inicio de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas 
hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o 
índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE  
EXTINÇÃO/ CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO  
11.1. Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação: 

a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, 
especificações previstas no termo de referência, cronograrnas ou prazos 
indicados no processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade 
superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 
restrinja sua capacidade de concluir a contratação; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
falecimento da Contratada; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução da contratação; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 
da entidade contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz; 

h) a paralisação do fornecimento do produto/prestação de serviços, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja prévia aquiescência da 
Administração; 

j) o cometimento reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela 
fiscalização. 

11.2. A contratada terá direito 6. extinção/cancelamento da contratação nas 
seguintes hipóteses: 
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a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no  art.  125  
da Lei  n° 14.133, de 2021; 

b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, 
por prazo superior a 3 (três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 
despesas de obras, serviços ou fornecimentos, salvo se o atraso decorrer de 
culpa da Contratada; 

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, 
será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual 
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

11.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução da 
contratação, até a data da extinção/cancelamento. 

11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará 
a retenção de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de 
serem devidas multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados 
ao Contratante. 

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada será 
feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de 
extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem "d contratação. 

11.6. A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação 
deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil 
protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de 
extinção/cancelamento da contratação, caberá a aplicação das sanções 
previstas na alínea "e" do subitem 13.4 deste instrumento, sem prejuízo da 
aplicação de outras penalidades. 

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, 
pelas disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO  
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12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluida, 
caberá 6. CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao 
fiscal da contratação, o qual verificará o produto/serviço e confeccionará um 
termo de recebimento provisório, identificando o produto/serviço, cuja 
finalidade é apenas para atestar que a Contratada o entregou/prestou na data 
estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à 
CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades 
diferentes da lotação do fiscal da contratação, poderá ser designado outros 
servidores para a realização do recebimento provisório do objeto. 

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo 
estabelecido em cronograma acordado entre as partes, a 
CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos 
termos definidos pelo Departamento de Compras do Município. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da 
contratação ou por comissão de recebimento, formada por três servidores 
efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, 
isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto da contratação com as 
especificações do termo de referência e da solicitação confeccionada pelo órgão 
interessado, para fins de recebimento definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser 
carimbadas e assinadas pela fiscalização, para fins de recebimento 
definitivo do objeto da contratação, as quais  sera()  armazenados em 
arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras 
do Município ou da própria Secretaria solicitante, preferencialmente em 
meio digital. 

12.3. A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio 
de servidor(es) público(s) competente, acompanhado(s) do(s) profissional(is) 
encarregado(s) pela solicitação da contratação, com a finalidade de verificar a 
adequação do objeto, bem como constatar e relacionar a quantidade a que vier 
ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo 
fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar 
a imediata troca por outro produto/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, 
de acordo com o termo de referência e a solicitação do órgão interessado, dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo 
Município, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de 
troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo 
de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas 
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assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o 
produto substituído/serviço refeito, para posterior emissão de Nota fiscal, 
disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 
tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 
Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do prazo e desde que seja 
encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento 
de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto da contratação não exime a CONTRATADA, 
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 
assumidas nesta contratação e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 
10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  
para a CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos 
termos deste instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos 
agentes públicos que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial 
ao solicitado, na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas 
para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue 
o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS  
13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços; 

b) der causa A. inexecugdo parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços 
que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa A. inexecugdo total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação 

dos serviços; 
e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação, 
f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem 

motivo justificado; 
g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
h) comportar-se de modo iniditineo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 
documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa; 

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



Município de 
Capanema PR 

c) impedimento de licitar e contratar; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2021, com 

as seguintes adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos 

serviços em horas, será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição 
de fornecimento/prestação, por hora de atraso na entrega/prestação; 

b) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos 
serviços em dias,  sera  de 5% (cinco por cento) do valor previsto na requisição 
de fornecimento/prestação, por dia de atraso na entrega/prestação; 

c) a multa, quando houver um cronograrna para o fornecimento do 
objeto/prestação dos serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor 
previsto na requisição de fornecimento/prestação, pelo descumprimento do 
cronograrna, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "h" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto 
na requisição de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou 
condição deste instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada 
nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 15% (quinze por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 
deste instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta 
Ata, quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação. 

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° 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração. 

13.7. 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 principio da proporcionalidade. 

13.8. 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 Divida Ativa do 
Município e cobradas judicialmente. 
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13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros 
sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10. 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. CLAUSULA 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 dificil ou impossível 
reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste 

instrumento, ou no instrumento convocatório, se cabível,  sera)  decididos pelo 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, na Lei n° 14.133, de 2021, na Lei n° 9.784, 
de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais 
e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente 
de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas 
cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  
16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de 
habilitação e qualificação: 

a) jurídica; 
b) fiscal e trabalhista. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
17.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a 

terceiros, decorrentes desta contratação, nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor. 

17.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada 
em juizo por terceiros, em razão do fornecimento do produto/prestação 
do serviço ora contratado, o Município irá se utilizar do instituto da 
denunciação da lide, oportunidade em que a Contratada irá se 
responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações 
estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do 
Município, isentando este de qualquer responsabilidade. 
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17.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos 
produtos/prestação dos serviços. 

17.3. Incumbe A. Contratada o  Onus  da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  
18.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será 

providenciada pelo Contratante e a integra do processo de contratação direta 
será divulgada no Portal de Transparência do Município, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  
19.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente,  sera()  processadas e julgadas na Justiça 
Estadual, na Comarca de Capanema-PR. 

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) , representante da 
Contratada. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) DD dia(s) do mês de (mês por extenso) de AAAA. 

AMÉRICO BELLÉ xxxxxxx 
Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 

XXXXXXX 
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PARECER JURÍDICO N° 21/2022 

PROCESSO ELETRÔNICO N°: 233/2022 
REQUERENTE: Agente de Contratações  
AREA  ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos 
45RGA0 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
ASSUNTO: Dispensa de licitação para prestação de serviço com fornecimento de 
material - gramado sintético. 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. REGIDA PELA 
LEI N° 14.133/2021. JUSTIFICATIVA E 
DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. PARECER 
JURÍDICO FAVORÁVEL. 

1. CONSULTA: 
0 Setor de Licitações e Contratos encaminha para análise da Procuradoria- 

Geral o presente processo de contratação, conforme condições e especificações 
contidas no processo. 

Constam no processo administrativo fisico: 
I) Portaria 7.904/2021; 
II) Solicitação da contratação,  
III) Termo de referência; 
IV) Certidão; 
V) Orçamento; 
VI) Pesquisa de preços; 
VII) Documentos de habilitação da empresa; 
VIII) Despacho de encaminhamento do Prefeito; 
IX) Parecer Contábil, 
X) Minuta do contrato; 

E o relatório. 

2. PARECER: 
Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos 

do  art.  53 da Lei n° 14.133/2021, realizar o controle prévio de legalidade mediante 
análise juridica da contratação, não cabendo, em regra, nenhuma consideração 
acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração 
Pública ao traçar os parâmetros dos objetos da contratação entendidos como 
necessários. 

Com efeito, passamos à análise dos aspectos relacionados h. legalidade do feito. 
Dispõe o  art.  72, da Lei 14.133, de 2021:  

Art.  72. 0 processo de contratação direta, que compreende os casos d 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruido com 
seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estu 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico o 
projeto executivo; 
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H -  estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 
estabelecida no  art.  23 desta Lei;  

III  - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem 
o atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 
habilitação e qualificação  minima  necessária; 

VI- razão da escolha do contratado; 
VII -justificativa de prego; 
VIII - autorização da autoridade competente. 
Parágrafo único. 0 ato que autoriza a contratação direta ou o extrato 

decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido et disposição do público 
em sitio eletrônico oficial. 

No que tange aos aspectos formais do processo, denota-se que a presente 
contratação direta cumpre satisfatoriamente os requisitos legais, pois constam nos 
autos os documentos reputados essenciais, até o momento. 

Além disso, consta no termo de referência a justificativa para a contratação 
direta, a razão de escolha da(s) empresa(s) que será(do) contratada(s) e a justificativa 
do preço, as quais reputo válidas, sob o aspecto formal, para o caso em apreço. 

Por seu turno, quanto ao fundamento legal para a realização da contratação 
direta, por meio de dispensa de licitação, extrai-se da nova Lei de Licitações e 
Contratos o seguinte:  

Art.  75. g dispensável a licitação: 
(.•-) 
H - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

Com efeito, os documentos que constam no processo são suficientes para que 
se faça incidir a hipótese de contratação acima mencionada. 

Nesse prisma, impende-se destacar que licitar é a regra, porém a licitação é 
necessariamente lenta, morosa, ainda mais quando há impugnações, recursos,  etc.,  
gerando, portanto, a necessidade de comportar algumas exceções. 

A decisão de não licitar decorre de uma valoração subjetiva da situação e do 
interesse social envolvido. 

E exatamente essa finalidade, qual seja a de realizar o interesse público, ou 
interesse social, que leva b. interpretação de que quando configurados os 
pressupostos da não realização da licitação, a Administração Pública não só pode 
como deve efetuar a contratação sem o prévio procedimento licitatório, pois é o 
interesse social que exige a contratação sem licitação. Assim, poderíamos concluir 
que a Administração está proibida de realizá-la, pois se o fizesse estaria contrariando 
o interesse social tutelado pelo ordenamento jurídico. 

Nesse momento, a Administração não está proibida de licitar, porém optou pela 
contratação direta, em razão do pequeno valor do objeto. 

Destarte, reputo como configurada a hipótese normativa descrita no inciso II d  
art.  75 da nova Lei de Licitações e Contratos, restando justificada a contratação direta 
e a escolha da empresa contratada. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321- ramal 217 

procuradoriaetapanema.pr.gor.br  -  Dr.  Alvaro Skiba Janior 



Município de Capanema - PR 

Procuradoria-Geral 
Por seu turno, no que toca A justificativa do preço, vejamos o que dispõe a nova  

Lei:  
Art.  23. 0 valor previamente estimado da contratação deverei ser 

compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos 
constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem 
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades 
do local de execução do objeto. 

§ 10 No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de 
serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com 
base no melhor prego aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, 
adotados de forma combinada ou não: 

-.) 
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante 

solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da 
escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos 
com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

Com efeito, consta no processo a cotação formal com três fornecedores e a 
justificativa da escolha dos fornecedores cotados, cuja veracidade e idoneidade dos 
argumentos são de exclusiva responsabilidade do subscritor da justificativa, 
cumprindo-se, deveras, os requisitos legais. 

2.2. Da documentação da futura contratada  
Em qualquer contratação pública exige-se da futura contratada a apresentação 

de documentos essenciais previstos na Lei n° 14.133/2021, relativos à regularidade 
jurídica, à regularidade fiscal e à trabalhista. 

A propósito, indico que a análise da regularidade da documentação é atribuição 
da Agente de Contratação e da sua Equipe de apoio. 

2.3. Da minuta do contrato  
Verifica-se que a minuta contratual contém as cláusulas obrigatórias que o caso 

requer, especialmente as regras aplicáveis previstas no  art.  92, da Lei n° 14.133, de 
2021, nos termos do modelo confeccionado pela PGM. 

2.4. Recomendações 
Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas 

as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos 
agentes públicos e privados envolvidos. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de 
sanções de natureza politica, administrativa, civil e penal em caso de malversação 
da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, 
contratuais e editalicias, possibilitando a configuração de ato de improbidade 
administrativa, nos termos da Lei n° 8.429/1992, bem como em desrespeito d.  Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

3. CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral se manifesta pela possibilidade da 

contratação direta. 
Resta, ainda: 
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a) a conferencia da documentação da(s) futura(s) Contratada(s) pela Agente 
de Contratação e Equipe de Apoio; 

b) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal; 
c) a assinatura do Contrato pelas partes; 
d) a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato  (art.  94, II e § 
1' c/c  art.  176, P.O., I, Lei n° 14.133/2021); 

ej a disponibilização deste processo de dispensa de licitação, na integra, no 
Portal de Transparência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura do contrato  (art.  94, II e § 10  c/c  art.  72, P.O., da Lei n° 14.133/2021). 

Município de Capanema, Estado do Paraná -  Cidade da Rodovia Ecológica - 
Estrada Parque Caminho o Colono, aos 31 dias do mês de março de 2022. 
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ECON(.9,1ICA, FEDERAL  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 23.440.830/0001-35 

Razão Social: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 300 / COQUEIRAL/ CASCAVEL/ PR / 
85807-470 

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. 

0 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:09/04/2022 a 08/05/2022  

Certificação Número: 2022040901515594457035 

Informação obtida em 14/04/2022 09:01:20 

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

14/04/2022 09:01 Consulta Regularidade do Empregador "4  

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crtcaixagovbr/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 55585/2022 

A presente Certidão é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma. 

[ CONTRIBUINTE ] 

Código: 512389 
Nome/Razão: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ/CPF: 23.440.830/0001-35 
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 300 
Complemento: SALA 01 E 02 
Bairro: COQUEIRAL 
Cidade: Cascavel - PR 

CEP: 85.807-470 

[ REQUERENTE ] 

Código: 512389 

Nome/Razão: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

CNPJ/CPF: 23.440.830/0001-35 

[ FINALIDADE ] 

Licitação 

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS] 

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima 
identificado. 

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não 
em Divida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto 
Predial e Territorial Urbano — IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis — ITBI, Contribuição de 
Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública — CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de 
Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços — ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa 
de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos 

para com esta municipalidade. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo 
referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão. 

Cascavel, 14 de abril de 2022. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na pagina da Prefeitura: 
https://cascavel.atende.net/M/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0  
Código de Autenticidade: WGT211202-000-XLGTMXNXCYWNRX-1 

Rua Parana, 5000- Fone/Fax (45) 3321-2020 - CEP 85.810-011 -  Cascavel  - PR 
Home-page: http://www.cascavel.pr.gov.br  



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026557514-16 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.440.830/0001-35 
Nome: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Válida até 16/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pror 

Pagina 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pablica (18/04/2022 09:20:27) 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ: 23.440.830/0001-35 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 6 
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 05:10:44 do dia 17/10/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/04/2022. 
Código de controle da certidão: FO6B.5662.AFDA.60B5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Município de 
Capanema - PR 

3 48  

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 21/2022 

Contratante: 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANÁ. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ: 23.440.830/001-35 
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 300 BAIRRO: COQUEIRAL 
CIDADE: CASCAVEL PR CEP:85807-470 
TELEFONE:45 999001994 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO 
MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS - 
GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. , em 
conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021 

Total: R$ 17.100,00(Dezessete Mil e Cem Reais). 

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



Município de OO49 

Capanema PR 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/ 2022 

Fica Dispensada de licitação na forma do  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021, 
e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer 
Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR. 

A Dispensa de Licitação do AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE 
EM UM GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS 
DE TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS 
DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 
PR.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no  Art.  
75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados 
estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado pela 
Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 
CNPJ: 23.440.830/001-35 
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 300 BAIRRO: COQUEIRAL 
CIDADE: CASCAVEL PR CEP:85807-470 
TELEFONE:45 999001994 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO (CONSISTE EM UM GRAMADO 
MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS - 
GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. , em 
conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 14 dia(s) do mês de abril de 2022 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

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



Américo  Belle  
Prefeito Municipal 

Município de 
Capanema PR 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o 
AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO MAIS 
RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS - 
GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. , conforme 
parecer Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021  

Art.  75. É dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta 
e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços 
e compras; 
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto 
/servigo 

Nome do produto/serviço Quan.tid 
ade 

Unidad 
e 

Prego 
máxim 
o 

Prego 
máximo 
total 

1 62160 AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 
COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
NAS  AREAS  DO GOL DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL ALBANO FERNANDES 
DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES. 

180,00 M 95,00 17.100,00 

VALOR TOTAL: R$ 17.100,00(Dezessete Mil e Cem Reais). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 14 dia(s) do mês de abril de 2022 

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



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: segunda-feira, 18 de abril de 2022 10:35 
Para: 'gramasinteticacascavel@gmail.com' 
Assunto: CONTRATO PARA ASSINATURA 

Anexos: CONTRATO 120.pdf 

BOM DIA 
ESTAMOS ENCAMINHANDO 0 CONTRATO PARA ASSINATURA, 
CASO VOCÊ TENHA ASSINATURA DIGITAL É S0 ASSINAR DIGITALMENTE E NOS 
DEVOLVER VIA  E-MAIL.  
SE VOCÊS NÃO TIVEREM ASSINATURA DIGITAL TERÃO QUEM IMPRIMIR EM 
DUAS VIAS 0 CONTRATO 
ASSINAR E NOS DEVOLVER NO ENDEREÇO ABAIXO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
A/C SETOR DE LICITAÇÕES  

AV.  GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1.080 
CAPANEMA PR- CEP 85760-000 

Roselia 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 
roselialicitacao a capanema.pr.gov.br  
licitacaola cakgnema.pr.gov.br  

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

Anexos:  

Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net >  

segunda-feira,  18 de  abril  de 2022 10:35 

roselia.licitacao@capanema.prgov.br  

Return receipt 

details.txt;  Anexo sem titulo  00021.txt 

The original message was received at Mon, 18 Apr 2022 10:34:30 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

The following addresses had successful delivery notifications  <gramasinteticacascavel@gmail.com > 

(relayed to non-DSN-aware mailer) 

 Transcript of session follows  <gramasinteticacascavel@gmail.com>... relayed; expect no further 

notifications 

O 

e 

1 



19/04/2022 16:14 

so* 

5U353 Mural de Licitações Municipais 

TCEPR 
Or{,:041A$ tX; EP 40-X, .AkANA 

Município CAPANEMA 

Registrar processo licitatório 

Entidade Executora ! MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

'Os campos Ano,N. e Modalidade devem ser iguais aos informados (h informar) no SIM-AM 

Ano" 2022 

Modalidadel,  Processo Dispensa 

No licitação/dispensa/inexigibilidade 21 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito 

A licitação utiliza estes recursos? O 

rtonfiromer I 

CPF: 63225824968 (Ipigag.t) 

V 

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

Yultff 

11111C1,71105:ttl?.....1l211,11S 

Número editalfprocesso" ! 2:1  

Descrição do Objeto" AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO MAIS 

RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS — 

GOLEIROS) COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. 

Forma de Avalição Selecionar - 

Dotação Orçamentária' 0700227812270122721530339030 

Preço maximo/Referacia de preço 17.1.00,00 

RS* 

Data Publicação Termo ratificação 1.9/04/2022 



ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL Nt-2  1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon 
- 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.prgov.br  / adm@capanema.prgov.br  
Capanema - Paraná 
Prefeito Municipal: Américo Bellé 
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan 
Secretária de Administração: Luciana Zanon 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social:  Loin  i  Albanese  Moraes 
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro  Markus  
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre 
Secretário de Saúde:  Jonas Welter  
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar  Jablonski  
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-mail:  secretarialegislativa@capanema.prleg.br  
Capanema - Paraná 
Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 19. Secretário 
Vereador:  Delmar  C. Balzan - 29 Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio  Klein  
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

ATOS LICITATORIOS  
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM 
GRAMADO MAIS RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM 
CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS - GOLEIROS) COM SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBA-
NO FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. , conforme 

parecer Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021  

Art.  75. E dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

TERÇA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2022 - EDIÇÃO 094 

354  

S 

(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta c  urn  centavos), no caso 
de outros serviços e compras; 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do pi 0 - 
dutol,erviço  

Nome  du  produtoisentiço Quantidade enidade Peço  
maxim°  

Frew  MaXi 

mo 

1 62160 AQUISIÇÃO DE  CRANIA  SINTETICA 
COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
NAS  AREAS  1)0 (001.1)0 FsTmmo 
MUNICIPAL ALBANO FERNANDES DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. 

180,00 51 95.00 17.100,00 

Data 

Objeto: 
UM  

NO 
Valor 

do 
seguir. 

TARIA 

NO 
No 
Onde 
4.4. 
a arte 

4.4. 
enviar 

a arte 

Fica 
4.5
em 

0 item 

VALOR 

Capanema, 
Colono, 

Américo 
Prefeito 

EXTRATO 
Processo 

Contratante: 
Contratada: 

CHUTEIRAS 
INSTALAÇÃO 

Américo 
Prefeito 

TOTAL: R$ 17.100,00(Dezessete  Mile  Cem Reais). 

Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
ao(s) 14 dia(s) do mês de abril de 2022 

Bellé 
Municipal 

DO CONTRATO NI' 120/2022 
dispensaN° 21/2022 

da Assinatura: 18/04/2022. 
Município de Capanema-Pr. 
EVERSON DAL BOSCO EVENTOS. 

AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO) (CONSISTE EM 
GRAM ADO MATS  RESISTENTE PARA PISOTEAMENTOS COM 

DE TRAVAS ALTAS - (;OLEIROS) COM SERVIÇO) DE 
NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBA- 

FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR.. 
total: R$17.100,00 (Dezessete Mil e Cem Reais). 

Bellé 
Municipal 

ERRATA 

O Prefeito 
interessadas 

OBJETO: 

MUNICÍPIO 
REGISTRO 

a aprovação 
amostra 
tifica-se 
parágrafo 

Leia-se: 

referência). 
dronização 

favorável, 
a licitante 

01 

Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas 
em participar do referido certame, a retificação do Edital 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2022, com alterações descritas a 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA SECRE-
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO 

DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
DE PREÇOS. 

TERMO DE REFERÊNCIA 
item 4.4. 

Lia-se: 
Outrossim, as licitantes terão prazo de cinco dias úteis para enviar 

dos uniformes para aprovação da Secretaria demandante, e após 
deverá no prazo máximo de 20 dias corridos apresentar 

dos uniformes que compõe o respectivo lote. Desta forma, jus-
o que dispõe o artigo 15, inciso VI, e em especial o artigo 23, 

10, da Lei n° 8.666/93. 

Outrossim, as licitantes terão prazo de 13 (quinze) dias úteis para 
as amostras dos uniformes (conforme item 8 deste termo de 

Desta forma, uma comissão avaliará a qualidade e a pa-
dos uniformes, se o brasão do município está de acordo com 

disponibilizada na página oficial, e emitirá um laudo, que sendo 
caberá a pregoeira homologar definitivamente o pregão para 
vencedora. 

incluído o item: 
-Desta forma o presente certame atende ao que dispõe o artigo 15 e 
especial o artigo 23, parágrafo 10, da Lei n" 8.666/93. 

4.6 passa a ser 4.6. 



15 eta 
Capanema, 20 de abril de 2022 

ATOS OFICIAIS 1- e 
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PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2022 DE 05 PE ABRIL DE 20_22.,  

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto, 
Estado do  Parana,  nomeado pela Portaria n4  002/2022. de 03 de janeiro de 2022, em cumprimento 
Lei Federal de n° 10.520 de 31 de julho de 2002: Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26'0612007 e 
subsidiariamente pela Lei n° 8666 de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação 
correlate. TORNA PÚBLICO, o resultado Publico de Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente: 
1. Objeto da Lkitactto 
Aquisição de  Luminaries ern LED  e Acessorios, devidamente rnstalados, para substituição da 
luminaço Pública no perimetra urbana do Municipio de Planalto PR 
2. Emproas Participantes: 

2.1 - DOUGLAS POSSAM EIRELI 
Situação.  Desclassificada. 
2.2- LUMINARE  LED  EIREL1 
Situaçicr Classificada. 

3. Empresas Vencedoras: 
3.1 - LUMINARE  LED  EIRELI, pessoa juridica, com inscrição no CNPJ  re  40.829.5401001-05, 

situada na Travessa Palmeiras, 143. Bairro Industrial Município coe Pato Branco, estado do  Parana,  
classificada em 1' lugar no lote 01 totalizando a importencia de RS 319.266,75 (trezentos e dezenove 
mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 
4. Data da Abertura: 

4.1 A Licitação Pregão Presencial tt' 028/2022 de 22 de março de 2022 teve sua abertura  ens  
reunião realizada  pole  Pregoeira no dia 05 de abril de 2022. es 14:00  horn,  na sala de licitalties da 
Prefeitura Municipal de Planalto. Estado  co Parana,  na Praça São Francisco de Assis. n° 1583. Centro 

Planalto, Estado do  Parana.  em OS de abril de 2022 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeira 

joikug,SESuLTAN.  Qg LICITACÃO  
PREGÃO  PRES_E_NCIAL N° 02912022 PEAPEASRIL DUD,/  

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do Municipto de Planalto, 
Estado do  Parma,  nomeado pela Portaria n° 002%2022, de 03 de Janeiro de 2022, em cumprimento 
Lei Federal de  if  10,520 as 31 de julho de 2002: Decreto Municipal de  On  2727/2007 de 26106/2007 e 
subsidiariamente pela Lei tr 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores altersOes e legislação 
correlate  TORNA PUBLICO, o resultado Publico de Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, too MENOR PREÇO, referente: 
1. Objeto da Licitação 

Contratação de empresa visando o fornecimento de combativeis•  OLEO  DIESEL $503.  OLEO  
DIESEL S10 E GASOLINA COMUM,  pals  aquisição continua e fracionada, conforme demanda do 
otip/to nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 
2. Empresas Participantes: 

2.1 • TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
:Aileen°  Classificada. 

3. Empresas Vencedoras: 
3.1 - TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIDA. pessoa  juridic&  com inscrição me  CNN  n9  

14.325 190/0001-21. situada ria  Rod.  PPR 281 KM 90  SIN,  Distrito de São Valéria. Município de 
Ptanalto. estado do  Parana,  classificada em 1° lugar em todos os  dens  do certame totalizando a 
unportencia de RS 1.425.000,00  (urn  milhão seiscentos e  write  e oito  nil  e novecentos reais) 
4. Data da Abertura: 

4.1 A Licitação Pregão Presenciai N° 029/2022 de 23 ae março de 2022 leve sua abertura em 
reunião realizada pela Pregoeira no dia 06 de abril de 2022, as 14:00 noras, na  sale  de licitaçães da 
Prefeitura Municipal  de  Planate).  Estado do  Parana.  na Praça São Francisco de Asse. n° 1583, Centro, 

Planalto. Estado do  Parana.  em 06 de abril de 2022 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeira 

Município de Planalto 
Praga Sito Francisco de Assis, 1583, 

85.750-000 - Planalto Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO N" 106/2022 
DISPENSA DE L1CITAÇÃO N0  009/2022 

DATA DA ASSINATURA: 13 de abril de 2022. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO. 
CONTRATADA: DA LVAN SCHLOSSER DE FREITAS 
PALESTRAS. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Contração de 
História para a Secretaria Municipal de Educação e para a realizacio de 
palestra  Show  motivacional para os Servidores Públicos, deste município 
de Planalto, estado do Paraná. 
VALOR TOTAL: R$12,800,00 (doze mil e oitocentos reais). 
VlaNCIA: 12(doze) meses. 

TERMO DE 110a tOt OGACÃO 
PREGA0 PREsi \"029/2022 

0 Macau do Município  dc  Planalto, Estado do  Parana.  considerando o  parr=  do Pregoeiro 
Equipe do Apcdo, de eonformidade tom a ATA de Sessão Pública de Pregão  Proemial on.  
020'2022. lavrada em  On  de abril  dc  2022. H.OhlomQ, o resokado final do Processo 
Lieitatorio, na modalidade Prraão Presencial, Tipo Menor Piwo por item, de acordo com 
abaixo  &scrim;  
OBJETO: Contratação d empresa visando o fornecimento de combustíveis:  OLEO  DIESEL 
5500,  OLEO  DIESEL SIO i (iASOLINA COMUM, pare aquisição continua e fracionada. 
conforme  demand.,  do objeto, nas condições fixadas note edital e seus  moos.  

EMPRESA: FREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIDA 
LOTE: 01. 
ITENS: 01.02. 
LOTE: 02. 
ITENS: 01, 02, 03. 
VALOR TOTAL: RS I 628.9(X).00 (um milhão seisectitos e vinte e oito mil  e novecentos 
reais) 

DATA: 18 de akin! de 2022. 

Llill CARLOS BONI 
Prcfcito Municipal 
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RATIP1C.AÇÃO DE DISPENSA  DC  LICITAÇÃO X*  21/20.22  

Rat thee, ern  Irrituri,,s neut., irriflins e ri  Dispense de Licitação 
AQUISIÇÃO GRAMA suwrcTico ICONS/STE MI UM ( i RAMA I  we  ki A is 
RESISTENTE PARA PISOrEAMENTOS COM CHUTETRAs DE TRAVAS A1:1 AS • 
GOLEIROSI COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS  DC)  ESTÁDIO MUNICIPAL 
ALLIANO FERNANDP.:S MUNICIPIO DE CAPANEMA , vordorme parecer Joridieo 
fundamentado no  Art.  75. inciso U. da Lei 14.133(2021  

Art.  75. t dispensAvel a licitaicio:  
It  - para eontratacao que envolva valorem inferiorea • RS 54.020,41 (cinqueutia e 
quatro mil, vinte  raids  e quarenta e uns centavos), no case de  outs** services  e 
compras; 

Late 001  
tern  Codigo Nome do prodino/serviço tuoitidri Unidad 

do ic 
prtaloroj 

I ..i  list  ‘QUISICÃO DE ()RAMA SINTET1CA 
COM SERVIÇO  OF.  INSTALAÇÃO NAS  
AREAS  DO GOL IX/ ESTADIO 
MUNICIPAL ALHANO FERNANDES DE 

L I COM AS 1.4.:SPECIFICAOE.S. 
VALOR TOTAL: RIO 17.1.00,00(Dozessete Mii ir  Cum  Rental,  

Capanenui, Cidade da Rodovria Ecológica - Estrada Paimue Caminho do 
eilkitio.  noon  14  dials)  do mes de  fibril  de 2022 

Ante:rim Ben&  
Prefeito  Municipal 

EXTRA TO [Xi Ct.PekffRATO N" 
Pmeckse. atwomaS.' 21,2022 
Dom AfeSiziaturx I frai.:t0a2.. 
coneraansr. Mialaipboo,eiCapai.iin•Pr- 
Conirmatia, FY1.1tstr4 DAL host 0 
EVEN-MS. 
Oincto, AOUISICA41 Dr  (,RAMADO  STMT. TIC(1 
teONSISTE EM IN GRAM ADO slat,: 
arsiS it:NI- v.  PARA  PISOITA1.IEN10% L'OM 
CleiV1E1PAS DE  TRAVAS  At.  rAt; GoettitOsi 
ra)m sr  Mika) DE iNsTALACAO  NM; 
(AMA:IRAS DC,  E514010 AtUNICIPAL. ALDAN°  
FERNANDES  1R) MDNRAPF0 DE (APANEMA • 
PR., 

R*1".10(0.0  t1)4,0Acte Mel c CA.een Rarot.). 
AniCnc. torn:. 
Pecfette+ Meerocip.a 

Avenida  Governador  Pedro Viriato Parioot de Soma, 1080 - Centro - 85760-000 
Forte:(46)3552-1321 

TEIII110 DE DOMOLOGAÇÃO 
PR EGÃO Pk 1:SEN el A IV 025/2022 

() Prefeito do Município  dc Plaudit°. Fond°  do  Parana.  considerando  o  parecer do Preeoeiro 
Equipe Apoio, de conformidade  coin  a ATA de Setviao Pública do Pre0o Presencial et'. 
0210022, lavrada cm 05 de abril  dc  2022. HOMOLOW o  resoled,'  fetal do Proceoo 
Licitatório.  fox  modalidade Pregdo Presencial, Tipo  Mellor  Preço por  Lore,  de acordo com o 
abaixo  &strata!  
013.1E'Eth  Aquisição de Lorstioarias em LEI)  e  Acessórios. devidamente instalados, para 
substituição da Iluirein4.10 Pishiica no peritoctro  urban,"  do  Munk  ¡pia'  dc Kiosk°  PR 

EMPRESA: LUMINARE  LED  El KW 
LOTE: 
VALOR  -farm...  RS Me 266.75 (trezentos o dezenove mil duzentos e. sessenta e seis reais e 
actenta e  enter,  centavos). 

180,00 

-• 

Prtst". "Tfkl,(;t; 
ArA:01,1111 :eXelYto 
o Weal 

OO. 00 1 JO .00 

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 

DATA. Ix dc  abril  de 2022.  

LUIZ CARLOS BONI 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO N° 120/2022 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA E EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, 

de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura d Avenida Pedro Viriato Parigot 

de Souza, 1080, Estado do  Parotid.,  inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  

BELLE.  Do outro lado a empresa EVERSON DAL BOSCO EVENTOS , inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.° 23.440.830/0001-35, RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 300 SALA 01 E 02 - CEP: 85807470 

- BAIRRO: COQUEIRAL Município de Francisco Beltrão/PR neste ato representada pelo(a) 

Sr(a)EVERSON DAL BOSCO inscrito(a) no CPF n° 050.885.789-97, Portador(a) do RG n° , 

doravante denominada CONTRATADO, vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.° 

14.133 de 01/04/2021, Dispensa de Licitação N° 21/2022, que fazem parte integrante deste 

instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO (CONSISTE EM UM GRAMADO MAIS RESISTENTE 
PARA PISOTEAMENTOS COM CHUTEIRAS DE TRAVAS ALTAS — GOLEIROS) COM 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NAS GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO 
FERNANDES DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR. 

Item Código Descrição do produto/serviço Marca Unid Quantid Prego Preço total 
do 
produto 
/serviço 

do 
produto 

ade 
de 
medi 
da 

ade unitário 

1 62160 AQUISIÇÃO DE GRAMA FIBRILA M 180,00 95,00 17.100,00 
SINTÉTICA COM SERVIÇO DE DA 
INSTALAÇÃO NAS  AREAS  DO 
GOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
ALBANO FERNANDES DE 
ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se o 

disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta e de 
acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

2.2. A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem de serviço 
ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura deste instrumento. 

3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de 18/04/2022 e encerramento 
em 17/04/2023. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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3.2. 0 prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo de referência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

4.1. 0 valor total da contratação é de R$ 17.100,00 (Dezessete Mil e Cem Reais). 
4.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

5.1. A Contratada obriga-se a: 
a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da clausula segunda 
deste instrumento; 

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 
horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 
Administração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do 
bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 
2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente contrato; 

f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos 
serviços; 

i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando 
a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os  emus  com transporte, 
locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para 
o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infralegais na 
execução desta Contratação. 

5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados 5. Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

5.2.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação. 

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



Município de 
Capanema - PR 

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do 
serviço/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

6. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente o objeto desta contração, por meio do fiscal de contratação; 
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no processo, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de 
servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, o 
pagamento será efetuado, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados 
do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma parcelada o 
pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma continua, o 
pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente a. 
entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a documentação 
para liquidação de despesa até o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

7.3.1. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal da 
contratação/comissão de recebimento indicado no termo de referência, indicando a 
regularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual será emitido 
até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 

7.4. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
meio do sistema de pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.5. t vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
titulo, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e indenização pelos danos 
decorrentes. 

7.6. 0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos 
requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para o Contratante. 

7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal  sera  motivo de correção 
por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 
pagamento, até que o problema seja definitivamente sanado. 

7.7.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes 
hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao fornecimento ou 
prestação dos serviços; ou 

7.8.2. 0 Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a titulo de tributos 
incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários 
inscritos em divida ativa em nome da Contratada, não impugnados. 

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123/06, 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. 

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes as multas 
e/ou indenizações devidas pela Contratada. 

7.10.1. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido de 
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla 
defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

7.11. E vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 
7.12. 0 CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no processo de contratação. 
7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 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, utilizando-se o IPCA como índice de correção monetária, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(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. 

8. CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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Dotações 
Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente contratação 
será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de tudo dará ciência d Administração. 

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da 
contratação, 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. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-do pela disciplina do  art.  
124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2022. 

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do inicio de 
vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a 
Contratada não deu causa d prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização 
dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO/CANCELAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO  
11.1. Constituem motivo para a extingão/cancelamento da contratação: 

a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, 
especificações previstas no termo de referência, cronograrnas ou prazos indicados no 
processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir a contratação; 

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento da 
Contratada; 

e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução da 
contratação; 

f) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas d reserva de cargos prevista em lei, bem como 
em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz; 
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h) a paralisação do fornecimento do produto/prestação de serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

i) a subcontratação parcial dos serviços, sem que haja prévia aquiescência da Administração; 
j) o cometimento reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela fiscalização. 

11.2. A contratada terá direito à extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipóteses: 
a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete modificação 

do valor inicial do contrato além do limite permitido no  art.  125 da Lei  n° 14.133, de 
2022; 

b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 3 (três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, será precedida 
de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida 
dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução da contratação, até a data da 
extinção/cancelamento. 

11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a retenção de 
valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e 
indenizações, bem como eventuais prejuízos causados ao Contratante. 

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação A. Contratada será feita pelo 
Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo 
que deu origem a.  contratação. 

11.6. A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação deverá ser 
formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de extinção/cancelamento da 
contratação, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 13.4 deste 
instrumento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, pelas disposições 
da Lei n° 14.133, de 2022 e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO  
12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluida, caberá 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, 
o qual verificará o produto/servigo e confeccionará um termo de recebimento provisório, 
identificando o produto/serviço, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada o 
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entregou/prestou na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento b. 
CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades diferentes da lotação 
do fiscal da contratação, poderá ser designado outros servidores para a realização do 
recebimento provisório do objeto. 

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em 
cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a nota 
fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do 
Município. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou por 
comissão de recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no  pram  de até 15 
(quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto da 
contratação com as especificações do termo de referência e da solicitação confeccionada pelo 
órgão interessado, para fins de recebimento definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e 
assinadas pela fiscalização, para fins de recebimento definitivo do objeto da 
contratação, as quais  sera()  armazenados em arquivo próprio do Controle Interno 
ou do Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, 
preferencialmente em meio digital. 

12.3. A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de 
servidor(es) público(s) competente, acompanhado(s) do(s) profissional(is) encarregado(s) pela 
solicitação da contratação, com a finalidade de verificar a adequação do objeto, bem como 
constatar e relacionar a quantidade a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 
da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua 
qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até 
que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar a imediata 
troca por outro produto/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o termo 
de referência e a solicitação do órgão interessado, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções 
previstas neste instrumento, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação 
de troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências,  sera  lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 
fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o produto substituído/serviço 
refeito, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa 
contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores 
exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota 
fiscal ao Departamento de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto da contratação não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas nesta contratação e por 
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força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do 
Consumidor). 

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  e-mail  para a 
CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste 
instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se 
omitirem. 

12.11. As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial ao solicitado, 
na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior 
pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa A inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
b) der causa a inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que cause 

grave dano A Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

c) der causa A. inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da contratação; 
f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços sem motivo 

justificado; 
g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento 
e/ou na Lei n° 14.133, de 2022 as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
13.4. Aplicam-se as disposições dos  arts.  155 a 163, da Lei n° 14.133, de 2022, com as seguintes 

adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos serviços em 

horas, será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, por hora de atraso na entrega/prestação; 
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b) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos serviços em 
dias, será de 5% (cinco por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, por dia de atraso na entrega/prestação; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços, será de ate 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação 
da multa prevista na alínea "b" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na requisição 
de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou condição deste 
instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" 
acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 15% (quinze por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 deste 
instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral da 
Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação 
com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, quando 
configurada a inexecução total do fornecimento/prestação. 

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° 14.133/2022, e 
subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 

13.6. A multa  send  descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
13.7. 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 d.  
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. 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 Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 
disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10. 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 

motivadarnente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no 
instrumento convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei n° 
14.133, de 2022, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 
independentemente de suas transcrições. 
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15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas cláusulas aqui 
previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei 
n° 14.133/2022. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de habilitação 
e qualificação: 

a) jurídica; 
b) fiscal e trabalhista. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
17.1. A Contratada ê responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes desta contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 
17.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em juizo 

por terceiros, em razão do fornecimento do produto/prestação do serviço ora 
contratado, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, 
oportunidade em que a Contratada irá se responsabilizar exclusivamente por 
eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em 
desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade. 

17.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos 
serviços. 

17.3. Incumbe 6. Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 
18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  
18.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada 

pelo Contratante e a integra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de 
Transparência do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura deste instrumento. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  
19.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de 
Capanema-PR. 

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) EVERSON DAL BOSCO, representante da 
Contratada 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 

18 dia(s) do Ines de At\r`il de 2022. 

„ 

AMÉRICO BELLÉ 
Prefeito Municipal 

3,4 ( 

C. 7/C_CLX0/k) 
----E4ERSON DAL BOSCO 

Representante Legal da Contratada 
EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

Contratada 
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DESTINATÁRIO: 

EVERSON DAL BOSCO EVENTOS 

Rua Humberto de Campos, 300 
Sala 01 e 02 Coqueiral 

; 85807470 Cascavel-PR 

YG641557452BR 

REMETENTE: PREFE TURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO: 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro 

85760000 Capanema-PR 

OBSERVACAO Contrato 120/2022 DL 21/2022 

AEV,INATURA DO RECEBEDOR 

TENTATIVAS DE ENTREGA: 

10;3  ,o,zz. 11_11, 
2° ,.._j / : h • 

30 / / : ti,;:j 

Ca 

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: 

1 Mudou-se 

2 Endereço Insuficionte 

3 Ntio Existe o Número 

4 Desconhecido 

9  Outros  

CARIM00 
UNIDADE DB ENTE' 

 Eduel(30, 
v 

COO NOME LEMEL DO RECEBEDOR 

{JAI UL LN 

N• DOC. DE IDENTIDADE 

° 21 VIM  

5 Rocusado 

03 NA° Procurado 

7 Ausente 

Falecido  

RUBRICA E MATRICULA DO  CAR  

,1)56  

Correios SIGEP
AVISO DE 
RECEBIMENTO 

CONTRATO 9912320186 

• 
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