
‘'\ . Jabinete do Pi  felt°  do Município de Capanema,. Estado do Paraná, em 23 de junho de 2021. 

Pub.  Jornal:- .  \C  
Data:  25/ CC;   

*Ina:  

Am rico Bellé 
Prefeito Municipal  

Município de Capanema - PR 

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

Nomeia Agente de Contrataçtro, 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 Capauema/PR, no uso de suas atribuições legais. 

RESOLVE  

Art.  1° Nomeia-se a servidora Roselia Kriger  Becker  Pagani para exercer a função de AGENTE 
DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO(A) do Município de Capanema, a fim 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 6 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 contratações 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 atribuiçOes.  

Art.  30  Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação e do(a) Pregoeiro(a) a tornada 
de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório 
e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame ate a 
homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e 
jurídicos, para subsidiar as suas decisões. 

§ 10 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.  4° A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 



k--11-44.41  

Município de 
Capanema PR 

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

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Raquel Santana Belchior Szimanski 
PARA: Américo Bellé 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para 
CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÉS ORDENHADEIRAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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$ 3.089,00(Très Mil e 
Oitenta e Nove Reais). 

Respeitosamente, 

Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

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



Município de 
Capanema PR 003 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1.SECRETARIA INTERESSADA. 
1.1. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

2. OBJETO: 
2.1. CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÊS 

ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 

3.RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Raquel Santana Belchior Szimanski 

4. JUSTIFICATIVA 
4.1. 0 Município de Capanema, caracterizado pela Agricultura Familiar, possui uma par-

cela de produtores com baixo poder aquisitivo e que necessitam de apoio do Município para 
contribuírem nas atividades da bovinocultura leiteira. 

4.2.Alguns anos atras foram entregues ordenhadeiras com tarros a produtores para serem 
utilizadas no manejo dos animais do dia a dia. No entanto, foram devolvidas 3 ordenhadeiras 
de produtores que não iriam mais utilizá-las. 

4.3.Considerando que a ordenha deve ser feita da melhor forma possível, pois interfere na 
qualidade do leite e na saúde do animal, esses equipamentos devem estar em perfeito estado 
para o uso, com isso a revisão, manutenção e troca de algumas pegas se faz necessário. 

4.4.0s valores máximos de cada item foram definidos através dos menores pregos obtidos 
entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo 
a este Termo de Referência 

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 
Item Código do 

produto/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quant 
idade 

Unidade Prego 
máximo 

Prego 
máximo 
total 

1 62395 ANEL DE VEDAÇÃO COLETOR CS 400 E 
CS 180 

1,00  UN  8,50 8,50 

2 62407 ANEL DO ASSENTO DO PULSADOR 
UNIVERSAL 

3,00  UN  5,00 15,00 

3 62391 CURVA BORRACHA 38X38 40X40 2,00  UN  45,00 90,00 
4 62408 DISTRIBUIDOR DE VÁCUO 2X2 

GIMENEZ 
1,00  UN  29,50 29,50 

5 62397 JUNTA DA TAMPA DO TARRO DURA 3,00  UN  28,00 84,00 
6 62398 JUNTA DO DEPOSITO DE VÁCUO 

PRIME 
2,00  UN  29,50 59,00 

7 62404 MANGUEIRA CRISTAL DO LEITE 5,70  UN  23,00 131,10 
8 62410 MANGUEIRA CURTA DO VACUO 12,00  UN  2,50 30,00 
9 62399 MANGUEIRA DO LUBRIFICADOR 1/8 1,71  UN  5,00 8,55 
10 62405 MANGUEIRA DUPLA DO VÁCUO 5,70  UN  17,50 99,75 
11 62406 MANGUEIRA PRINCIPAL DO VÁCUO 'A 

X4 ,5MM 
5,70  UN  23,00 131,10 

12 62393 MANIPULO DO COLETAR CS 400 1,00  UN  10,00 10,00 

13 62409  MAO  DE OBRA 3,00  UN  400,00 1.200,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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14 62403 PULSADOR  PNEUMÁTICO  60/40 GMZ 1,00 UN 248,00 248,00 

15 62400  REGULADOR  DO LUBRIFICADOR 
SULINOX 

2,00 UN 9,75 19,50 

16 62402  TARRO  DE  LEITE  MIKAN E BASPAN 40L 2,00 UN 235,00 470,00 

17 62394 TETEIRA FLEX INABOR ULTRA 9,5 MM 2,00 UN 140,00 280,00 

18 62401 TETEIRA SULINOX 2 ANEIS 1,00 UN 95,00 95,00 

19 62411 VALVULA DO  ASSENTO  DO PULSADOR 2,00 UN 15,00 30,00 

20 62392  VÁLVULA  TIP TOP DO  COLETOR  
EUROLATTE 350 

2,00 UN 17,50 35,00 

21 62396 VISOR DE LUBRIFICADOR EUROLNITE 1,00 UN 15,00 15,00 
TOTAL 3.089,00 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DO OBJETO/SERVIÇO 
6.1. A empresa contratada deverá entregar o serviço executado em até 15 (quinze) dias úteis 

após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de Capanema-PR 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA 
7.1. 0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses 

8. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 
8.1. 0 contrato será gerenciado e fiscalizado por Lucir Rupulo 

9. AMPARO LEGAL  
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; 

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) 
05 dia(s) do ales de abril de 2022 

R quMtan e chio zimanski 
Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PRAZO DE ENTREGA: 15 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 
62391 -  CURVA BORRACHA 38X38 40X40  UN.  2 45,00 90,00 

2 62392 - VÁLVULA  TIP TOP  DO COLETOR EUROLATTE 350  UN.  2 17,50 35,00 

3 

62393 - MANIPULO DO COLETAR CS 400  UN.  1 10,00 10,00 

4 
62394 -  TETEIRA  FLEX  INABOR ULTRA 9,5 MM  UN.  2 140,00 280,00 

5 
62395 -  ANEL DE VEDAÇÃO  COLETOR CS 400 E CS 180  UN.  1 8,50 8,50 

6 

62396 -  VISOR DE LUBRIFICADOR EUROLATTE  UN.  1 15,00 15,00 

7 
62397 -  JUNTA DA TAMPA DO TARRO DURA  UN.  3 28,00 84,00 

8 
62398 -  JUNTA DO DEPÓSITO DE VÁCUO PRIME  UN.  1 29,50 59,00 

9 
62399 -  MANGUEIRA DO LUBRIFICADOR 1/8  UN.  2 5,00 8,55 

10 
62400 -  REGULADOR DO LUBRIFICADOR SULINOX  UN.  2 9,75 19,50 

11 
62410 -  MANGUEIRA CURTA DO VACUO  UN.  12 2,50 30,00 

12 
62411 -VALVULA DO ASSENTO DO PULSADOR  UN.  2 15,00 30,00 

13 
62401 -  TETEIRA SULINOX 2 ANEIS  UN.  1 95,00 95,00 

14 
62402 -  TARRO DE LEITE MILKAN E BASPAN 40 L  UN.  2 235,00 470,00 

15 
62403 -  PULSADOR PNEUMÁTICO 60/40 GMZ  UN.  1 248,00 248,00 

16 
62404 -  MANGUEIRA CRISTAL DO LEITE  UN.  6 23,00 131,10 

17 
62405 -  MANGUEIRA DUPLA DO VÁCUO  UN.  6 17,50 99,75 

18 
62406 -  MANGUEIRA PRINCIPAL DO VÁCUO 1/2 X 4,5MM  UN.  6 23,00 131,10 

19 
62407 -  ANEL DO ASSENTO DO PULSADOR UNIVERSAL  UN.  3 5,00 15,00 

20 
62408 -  DISTRIBUIDOR DE VÁCUO 2X2 GIMENEZ  UN.  1 29,50 29,50 

21 
62409 -  MAO  DE OBRA  UN.  3 400,00 1.200,00 

3.089,00 

vt 
ItiAQ RÁN ZIM/4,1-41ti:Y 

RESPONSÁVEL PELA PLANILHA AL DE PREÇO 



V  

ORÇAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 

CNPJ: 05.585.603/0001-16  E-MAIL:  PIOVECOLONO@HOTMAIL.COM  

ENDEREÇO: AV BRASIL, 163 / 207 

COMPLEMENTO: CASA DO COLONO BAIRRO: CENTRO 

TELEFONE: 46 3552-1669 CONTATO: 4603552-1669 

CIDADE: CAPANEMA UF:PARANA 

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

PRAZO DE ENTREGA: PK )  :Di  \* • 

PRAZOJDEPAtAMENTO: 

IT61 11 ' 11-::   PRODUTO  ' 1  UND QTD 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

TOr iCurhiabõrraCha:38X384-0X40' : ! ::') RP.)  (UN I  i  :2 45,00 90,00 
2  Válvula  tip top do  coletor  eurolatte 350 

- - . • --ii,:-)  
UN 2 17,50 35,00 

-• 
. 

f , 1 , ,,:1-r 
'Mariipulo do  coletor  'CS 400 ' . -- • ..'• - •-• 'UN 1 10,00 10,00 

e,,,,„T9teira flexinabor ultra.9., mm , UN 2 140,00 280,00  
1de Anel 'vedic5o*COletOr CS'40de CS 180 UN 1 8,50 8,50 

6 Visor do lubrificador eurolatte UN 1 15,00 15,00 
7 Junta  da tampa  do  tarro dura  UN 3 28,00 84,00 
if  kl  JuInta dOiderii5sit6 de vduoOriiiie. UN' +!2 :i;P•9,501 I.. '5.9,(Xi 

Marigu6ir6.cid ILibi'ificadoi.:118 . l'1i.  UN 1,71 5,00 ' 8,55 
10 Vályyla do  assento  do pulsador UN 2 9,75 19,50 
11' . `Mingueira.cdrta do  vácuo  UN 12 2,50 30,00 

, Reguiladipq clpi.lubr,ificadcr sulinox UN 2 15,00 30,00 
13 Teteira sulinox 2  anéis`  UN 1 95,00 95,00 

1.11,4k1  Tarro  de  leite  niiikq'tetpasp.an 40L 2,, 235,00 47000 
._15 _..pulsador  pneumático.  60/40 GMZ UN 1` 248,00 _ 

23,00 
17,50 

24800 
131;10 
99,75 
1310 
"15,00' 

16 . Maiigueira-trIsfai do faite- . UN 5,7 
.17 . Mubli-6 latiF516'db ,iárci,ro _ UN 5,7 
AI . Manguilra PrInCiPal do \i'acUo % X 4,5 MM UN 5,7 23,00 
fp . Aligda atsghtd dc.5 putsifdr uhiversai UN 3 50b '' 
2' . E*fibidbi-lcfp'k'iác'uo 2ki61mENËZ' 1  UN 1 . 9.,0 

400,00 
., 

29;5. 
1.206A 1'1 . ik4a&d8:dbi-6 ' ' - ' ' ''" ' UN 3 

7  ._ . 'LI .I" Ill t l'' '''' '' ''' ' 'TOTAL -- -;--• -• • .R$ 3.089,00'.  
111 IR I illt .1, , _ . 

' : : • . . • 
1( t it .11.1 

1/ flti' '.11-: ii JO 

. lt  

, d4 ;,..01f,(i( 

.1., In,' '1,  111.0 rui  



Capanerria, Cidandeda Rodovia Ecológica — Estrada PartiueCarrintiOldO: polono, 
92 •dias do ma§ de fevereiro de 2022. 

• I 

ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVID0 POR E-MAIL 

(acriculturacapanemalpr.ciov.br)  OU PESSOALMENTE 'A SECRETARIA DE 

AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS !MOE POSS1VEL COM 

CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS., ; 
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ORCAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: COM DE PRODUTOS AGROP. MOLON LTDA 

CNPJ: 01.703.939/0001-85  E-MAIL:  AGROMOLON@RLINE.COM.BR  

ENDEREÇO:  AV.  RIO GRANDE DO SUL 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO 

TELEFONE: 46 3555 1238 CONTATO: IRAMIR 

CIDADE: PLANALTO UF:PARANA 

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS À SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS 

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 DIAS 

ITEM PRODUTO UND QTD VALOR VALOR
UNIT TOTAL 

1 Curva borracha 38X38 40X40  UN  2 50,00 100,00 
2 Válvula  tip top  do coletor eurolatte 350  UN  2 20,00 40,00 
3 Manipulo do coletor CS 400  UN  1 10,00 10,00 
4 Teteira  flex  inabor ultra 9,5 mm  UN  2 175,00 350,00 
5 Anel de vedação coletor CS 400 e CS 180  UN  1 8,50 8,50 
6 Visor do lubrificador eurolatte  UN  1 15,00 15,00 
7 Junta da tampa do tarro dura  UN  3 35,00 105,00 
8 Junta do depósito de vácuo prime  UN  2 35,00 70,00 
9 Mangueira do lubrificador 1/8  UN  1,71 5,00 8,55 

10 Válvula do assento do pulsador  UN  2 9,75 19,50 
11 Mangueira curta do vacuo  UN  12 2,50 30,00 
12 Regulador do lubrificador sulinox  UN  2 15,00 30,00 
13 Teteira sulinox 2 anéis  UN  1 125,00 125,00 
14 Tarro de leite milkan e baspan 40L  UN  2 275,00 550,00 
15 Pulsador pneumático 60/40 GMZ  UN  1 280,00 280,00 
16 Mangueira cristal do leite  UN  5,7 23,00 131,10 
17 Mangueira dupla do vácuo  UN  5,7 17,50 99,75 
18 Mangueira principal do vácuo 1/2  X 4,5 MM  UN  5,7 23,00 131,10 
19 Anel do assento do pulsador universal  UN  3 10,00 30,00 
20 Distribuidor de vácuo 2X2 GIMENEZ  UN  1 29,50 29,50 
21 Mão de obra  UN  3 500,00 1.500,00 

TOTAL R$ 3.663,00 



Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, aos 
02 dias do mês de fevereiro de 2022. 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO POR  E-MAIL  

(aqriculturacapanema.pr.gov.br)  OU PESSOALMENTE iek SECRETARIA DE 

AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSÍVEL COM 

CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

• 
Planalto, Pr. 09/02/2022 

t.27/14,14 

r01.703.939/0001-0  
Comércio  de Prodytos 

Agropecuirios Moon Ltda 

M dOSdO .Ca* 

L 750°°° - KAMM . pR 

• 
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O ORÇAMENTO DEVE SR tieVoLvioó PbR  E-MAIL  (aqriculturaPcaparieina:pr.qbv.hr) OU PESSOALMENTE A 
• 

SECRETARIA DE AGIRICULTUlkA•DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS REVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO 

DEVIDAMENTE PREENCHIDO ,CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS F9L4AS.1  

1- • 

Capanerna, Cidade da !Rodovia EcolOgica —Estrada Parque Caminho do Colono, aos Oadias do mi3s de fevereiro de 
, 2022. ' 

tf4 
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ORÇAMENTO 

RAZÃO socIALJ  ( kA A JA3  

CNPJ:  3 5. 6,v vAjoxs  ell  E-MAIL:  Naar  9N;ibt  tv'tt It\OA.A0  06)1t/iiicit 

ENDEREÇO:  XN) Nit 

COMPLEMENTO: BAIRRO: -r6.1„. t, r, BAIRRO:  Z.  

TELEFONE:  Z/‘ 35 ffq3  CONTATO: 

CIDADE:  liv4 (611 6, •  

ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE. 

PRAZO DE ENTREGA: 

PRAZO DE PAGAMENTO: 

ITEM 
_ 

PRODUTO 
.  

UND QTD 
VALOR 1 

UNIT  
VALOR 
TOTAL 

1 Curva borracha 38X38 40X40  UN  2 V-5o  
2 Válvula  tip top  do coletor eurolatte 350 ........  UN  2 Ao.sco 4(0,40 
3 Manipulo do coletor CS 400  UN  1 Q  So  
4 Teteira  flex  inabOr ultra 9,5 mm  UN  2 J 0..9,D 

5 Anel de vedação coletor CS,400 e CS 180 .....UN  1 
fi Visor do lubrificador eurolatte  UN  1 S-,GLD S-0...D 
7 Junta da tampa do tarro dura  UN  3 30.D.D  SO.  z2D 
8 Junta do depósito.de vácuo prime  UN'  : 2 36  

Mangueira do lubrificador 1/8  UN  2 ,.5  co  aD  
1.0 Válvula do assento do pulsador  UN  2 _.0. 
11 Mangueira  curia  do vácuo  UN  15 3 .,,,,„ • L75 Q.." 
12 ReguladOr do lubrificador sulinox  UN  2 ,?0  oo, tio  co  

-13 Teteira sulinox 2 anéis  
14. 

 UN  1 ¡t5:c..) c- 
Tarro de leite milkan e baspan 40L  UN  : 2 .s1,60,aD Sco. 

15 Pulsador pneumatido 60/40 GMZ  UN  1: ,34i::6 • CD 3iC0 • oo 
1:6 Mangueira cristal do l  leap UN  - P 0Z5 cb .1;)-  cc)  
17 Mangueira dupla do vácuo,  UN  6  21),40 ta6 0_,  
18 Mangueira;prip,Cipali4o vácUp %X 4,5 MM 1.-iN P. -2 .cz ,  So..ia. 
19 Anel 00 assento dp pOlsapOt universal . 1 -  UN  3 6.  
20 Pistribuidor de vácuo 2X2 GIMENEZ . 1 35 - o.) 35- c:L 
21 Máope Obra : Prl 5 509.0 sco.cap 

, TOTAL I R$ 3 

I 

, I 

UF: 'tt\ 

tJ 
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ORÇAMENTO 

RAZÃO SOCIAL:  t\3 - • lt„t_g Efk.3 11‘\\1\ et,  

CNPJ: :Ç.3,3 :Z/ wo-s -6S  E-MAIL:  

ENDEREÇO: 1Vr Ai'kA- 1:2P‘ C4D  

COMPLEMENTO:  ee6-0 31 BAIRRO:  

TELEFONE: 3•552 • WC'  CONTATO: 

 

  

CIDADE: 

 

UF:  r  

  

ORÇAMENTO PARA AQuisigÃo DE PRODUTOS A SECRETARIA DE 

AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE. 

PRAZO DE ENTREGA: 

PRAZO DE PAGAMENTO: 

ITEM PRODUTO  UND QTD 
VALOR 

UNIT  
VALOR 
TOTAL 

1 Curva borracha 38X38 40X40  UN  2 9/efb . 

2 Válvula  tip top  do coletor eurolatte 350  UN  2 ..,..  

3 Manipulo do coletor CS 400  UN  , 1 I) ,.  

4 Teteira  flex  inabor ultra 9,5 mm  UN  2 

5 Anel de vedação coletor CS 400 e 08 180  UN  1 

6 Visor do lubrificador eurolatte  UN  1 

7 Junta da tampa do tarro dura  UN  3 ,A,,, c  —  So  • ct,-.) 

8 Junta do depósito de vácuo prime ..  UN  2 30, ,0_, ‘.,-, , cz, 
9 Mangueira do lubrificador 1/8  UN  2 5 . cl.0 k...co  

10 Válvula do assento do pulsador  UN  2 , .  
11 Mangueira curta do vácuo  UN  15 3. o  

12 Regulador do lubrificador sulinox  UN  2 

13 Teteira sulinox 2 anéis  UN  1 V 5o' _ ‘. ;/5-,-,c,,_:,-) 

sco.,..1)  114 Tairo de leite milkan e baspan 40L  UN  2 ,2 50. 0-... 

15 Pulsador pneumático 60/40 GMZ .  UN  1 •, cr.>  rx-_, &y) 0c) 
16 Mangueira cristal do leite  .UN  6 

17 Mangueira duPla do vácuo  UN  6. .0,:,•• k.,4:1_,, 
18 18 Mangueira principal do Vácuo1/2  X 4,5 MM  UN  6.  

19 Anel do assento do pulsador-  universal  UN  3 6.6.. .18,.„....4 

55.0.s.  20 Distribuidor de vácuo 2X2 GIMENEZ  UN  1 ‘.3. •00  

21 Mão de obra  UN  3 500 . .40 . 

TOTAL H R$ ,L) • 

Agrovet Irmãos BeHé 
Pt SELE/ ETERINARIA EFIEL1 . . 



O*312 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, aos 
02 dias do mês de fevereiro de 2022. 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO POR  E-MAIL  

(agricultura(dcapanema.pr.gov.br) OU PESSOALMENTE À SECRETARIA DE 

AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSÍVEL COM 

CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

• 

• 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

05.585.603/0001-16 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA

/2003 28/03  

NOME EMPRESARIAL 

ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e pegas 
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada • 

LOGRADOURO . 
AV  BRASIL 

. NUMERO 

173 
COMPLEMENTO  
******** 

CEP 

85.760-000 • 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO . 
MUNICIPIO . 

CAPANEMA . 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

PIOVECOLONO@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 3552-1669 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
*Iv***  

S ITUAÇA0 CADASTRAL 

ATIVA . 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/03/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL , 

• 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. • 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pelb Inttru06 Norrnativa RFB n°1.863, de 27 de deZembro.de  2018. 

Emitido no dia 17/03/2022 as 11:07:40 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

1/1 
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PODER JUDIC1ARIC 
JUSTIÇA 00 TKABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 
Certidão n°: 8780228/2022 
Expedição: 17/03/2022, as 11:12:10 
Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTaA (MATRIZ E FILIAIS) 
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.85.603/0001-16, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/202,2 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta CertidãO sad dê responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho.  
No caso de IDesSoaAUtidica, a Certid&O atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidade nó portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (htt://www.tstjus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do B*nco Nacionai'de tevédore - Traball-iistas ''onstam odados 
necessários a identificação das pessoas naturais e juridicas 
i-nadiMplentes•pêrante a Justiça do Trabalho qual'ItoAs obrigações 
estabelecidas em Sentença condenatória transitada em julgado ou em 
aordoS: judiciais trabalhista, inclusive no concernente - aos 
rêcolhi.- mentOS 'previdencid rios, - a honorários, a custas,' a 
emolumentos ou-  a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
dê e'xeCugão dê-acOrdos firmados perante o Ministéi.iO Público do 
Trabalho, CoMissão dé Conciliação Prévia bu demais títulos que, por 
disposição legal, contiver fora exeClitiVa. 

1",)•#ii,c1
, 
 a s e sugeões: t.$t. j1l,3 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LIDA 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

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 
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 a 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 a 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 as 11:10:42 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/09/2022. 
Código de controle da certidão: D97F.CE68.DO9D.652A 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
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17/03/2022 11:10 Certidão 
16 

Município de 
Capanema PR 

Departamento de Tributação 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 16/05/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

ODIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
NEGATIVA N°: 1211/2022 9ZTIVII-I282QETMC4XJXQ99 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 

Inscrição Municipal CNPJ INSCRIÇÃO ESTADU+L ALVARÁ 

24261 05.585.603/0001-16 90275873 - 96 
ENDEREÇO 

AV  BRASIL, 173 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema, PR 
, CNAE ATIVIDADES 

biiiérci 
; r  - 

Varejista & animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio atacadista de 
alimentos para animais, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de mercadorias em 
geral, com predomin'4neia de, insumos agropecuários, Comercio varejista de medicamentos veterindrios, Comércio 
varejista de Plantas e flores naturais, Comércio varejista de armas e muni'ções 

Certidão emitida no dia Capanema, 17 de  Mateo  de 2022. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QETMC4XJXQ99 

ti  

f: :1(; ;::.' 

serVidó's„caPánérria:Or.§.bi:7474/espo'rtaltrnbeftidaó.View.logic?idCerticiao:=629491 1/1 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

17 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026343960-63 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.585.603/0001-16 
Nome: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LIDA 

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 15/07/2022 - FOrnecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazehda.pr.gov.br  
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CA EXA  
CAIXA EcoNówcA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 05.585.603/0001-16 
Razão Social:ARIsTEu ADRIANO PIOVESAN E CIA LTDA ME 
Endereço: AV  I NDEPENDENCIA 1120 / CENTRO / CAPANEMA / PR! 85760-000 

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

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuigeies e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagôes  corn  o FGTS. 

Validade:27/02/2022 a 28/03/2022  

Certificação Número: 2022022701093320569418 

Informação obtida em 17/03/2022 11:08:38 

utilização deste Certificado para os fins previsto ern Lei esta 
condicionada a,  verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
wWw.caika.gov..br 

17/03/2022 11:08 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 
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PIOVESAN S C H- L  

           

           

  

CONTRATO SOCIAL 

   

           

Os abaixo assinados, ARISTEU ADRIANO PIOVE-
SAN. brasileiro, casado pelo Regime de Comunho Universal de 
Bens, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Capa-
nema-Pr., A Rua Bahia ng. 590,. portador da Cédula de identidade 
RG.N2 4.970.586-7, expedida pela Secretaria de Segurança Plablica 
do estado do Paraná CPF N2 667.271.339-72 e Certid:4o de Casa-" 
mento n2 186. Livro BA-02 do Cartório de Registro Civil,Titulos e 
Documentos da Comarca de Realeza-Pr., e ADRIA SCHIO, brasileira, 
casada pelo regime de ComunhZ4o Parcial de Bens. comerciante,'re-
sidente e domiciliada neste Municipio de Capanéma-Pr., A Linha 
Sto Luiz, portadora da Cédula de Identidade RS.N2 6.736.763-0, 
expedida pela secretaria de Seguranca Plablica do estado do ParanA 
CPF N2 032.616.409-74, e da Certido de Casamento n2 963, livro 
2-03 do Cartório Distrital de S.'N.o Luiz,Municipio de Capanema-Pr., 
por este instrumento particular e na melhor forma de direito, 
constituem entre si uma sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada que se regerA pelas seguintes cláusulas: 

- PRIMEIRA:-A sociedade girar A sob o  Rome  empresarial ,de .PIOVESAN 
SffHf0 LTDA, e terá sede e domicilio nesta cidade de Capanema, 

estado do  Parana,  A Av. Brasil,  n2 207  - , Cep  85.760-000 - Centro. 
Paragrafo Unico: A sociedade poder.  abrir filiais, sucursais, 
agencias, depósitos e escritórios em qualquer parte do Território 
Nacional, a criterio dos sócios. 
SEGUNDA -O pbjeto da sociedade sera:.a explOraçto do ramo de Co-
MerCio Varejista de,Pródutos.-AgróPecuários.  

-TERCEIRA:  -0  cap  t40. social- será de R$ 14.0Q0,00: (quatorze mi) 
ri dividido:eM 14,000 (quatorZe mil :) quotas de,valor,nomi7 

1;00 (um real) cada uma, integra)izadas, 'neste :ato em . moeda 
corrente . d País, pelos sócibs,: • 
1)7ARI8TEU'AbRIANO PIOVESAN: 7-..00.(sé1e miI.)qUotas = k$:7.000,0( 
2)7-ADRIA SCHIO • 7.000(s$=te milquotas = • .:7.000,00 

 - As,q6otas  so  indivisíveis en10 podero.ser cedidas ou 
transferidas terceiros sem.d .consentiMentd do outro sólz1d, a 
quep:fica assegurado, em igualdade de condiOes e preço, direito 
de:preferehcia para ., a Sua aquisigo se' postas a venda, 
zandO, se réaliz,ada a cess'áo delas,, a altéragAd.contratual prti- 
Iiei - 

-0DINt4',1:-A_PeSpOnsabilidade de •cada.sócid. :restrita .ao valor de 
sUat'quotas.,' Mas,todds respondeM solidariaMentepela integralizaH-
C46 .0b capitalsoCial, nos.terMos_d0 arti'd0 1.',.052. do Novo Código 

. . _ . . . . . 
.SEKTAA„adMi'niStra.cllo'da sorzie'dgde.ifiçarA a cargo do'sócio:ARIS- 

. 

1717)., ÃID.R1ANO P tOVESA-N , ao qual cabe :a responsab i 1 i dade ou .10Pre-
Sen ta.co  At iVA, e. passiva da .sociedade,' ez juizo OU  fort,  dole,  
pQderdo praticartodos_ .os 'ato5 'coM'pr'ejOndi Os no objeto social, 
s*.lpre sntd, intere.sSe:da Socj,edadé,,. ficando vedado .o' uso da denomi- L • 
0'4c2....:40:soCial'enag6tids estrinhOs aos fins'sóciais. ;,:.:' 7 ' :. .. . ,,, ..., ''., :, . i:t , ... • , .. " ' • : - 
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CONTRATO SOCIAL 

  

FLS.02 

        

Parágrafo Unico:-Fica facultado ao administrador nomear procura-
dor, para um periodo determinado que nunca poderá exceder.  A um 
ano, devendo o instrumento de procurago especificar os atos a 
serem praticados pelo procurador assim nomeado. 
SÉTIMA:-A sociedade iniciará suas atividades em 15 de abril .  de 
2.003 e seu prazo de duragao e indeterminado. 
OITAVA:-Os sócios que prestarem serviços A sociedade terao direi 
to a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, fixada em comun 
acordo. 
-NONA:-0 exercício social  sera  coincidente  corn  o ano calendário, 

Terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o 
levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuragg(o 'dos 
resultados, em conformidade com as disposicbes legais pertinen-
tes, os lucros apurados poderao ser distri6uidos aos sócios, na 
proporgao de suas quotas, ou mantidos em reserva na sociedade. 

-DÉCIMA:-Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade con- 
tinuará suas  at corn  os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
.DÉCIMA PRIMEIRA: --No sendo possivel ou inexistindo interesse des- 
tes ou do(s)socirn(s) remanescente( s), o valor de seus haveres  
sera  apurado e liquidado com base•nasituago patrimonial da-so-
ciedade, a data da resolugao, verificada em balango especialmente 
levantado. 

- paragrato 0 mesmo procedimento será adotado em .outros 
casos em que a sociedade se resolva em relagao a seu sócio. , 
DECIMA SEGUNDA:-AS deliberaOes relativas •A todos os assuntos 
relevantas para a sociedade,,..serao- definidas na reuniAo de 56-
C 0 5 . , 
Parágrafo Unico:.-Quando as deliberaçeses doS . Sócios . forem 
formalizadas em alteragao contratual„, quando: tornados por todos as 
sótioS e.  Oar  esses.assinadasw fica dispensadalneSte caso, a  re -
rio d Le, sócios conforme articio 1..072 do  ÓC/2002..  
DÉCIMA,TERCgIRA:-Os.s6cios  sera  obriqados a. reposigao dos lucros 
retirados, a qualquer titulo ain.da que.autorizados,.pela Contrato, 
quando lucros se distribuirem com prejuízo.dd capital.. 
DECIMA OU.ARTA:-Os:caSos omissos neste contrato serao resolvidos  
corn  observancia -dos preceitos-do,Novo Cóclidó Civil, e de -outros 
otsPositivOS Iedais que lhe seiam aplicaveis. .• 

, por estarem .assim'jUstoS e contratadosi, lavram este, 
instrurnentor,  ern  treS .vias de idual teor, que sero,asSinadas por 
ta4bs os tótiOt, 5Untarnente com duas teStemunhas. 

- OUtrossim,f,ps Só,cios declara, Sob as penas da 
nao eSa-J.,mpedidds de .exercer o'cornérciO.. 00 a adMinittraçao'.da 
tOtiedadernercantiT em .virtude ,de.cohdenagaa'criMinal'. . 

,CapanemA7Pr., 12. de .rnargo, dç.., 2.003.. - 
c.::413  en • . • 
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PIOVESAN & SCHIO LTDA — ME. 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

ARISTEU ADRIANO PIOVESAN. brasileiro, sexo masculino, casado sob o regime de 
Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de 
Capanema - PR. sito à Rua Padre Cirilo, n° 850, centro, CEP 85760-000, portador da 
Cédula de Identidade n° 4.970.586-7 SSP/PR e CPF sob o n° 867.271,339-7gpj 
ADRIA SCHIO, brasileira, sexo feminino, casada sob o regime de Comunhãor'cial 
de Bens, comerciante, residente e domiciliada na cidade de Capanema - sito à 
Linha São Luiz, zona rural, CEP 85760-000, portadora da Cédula de Identidade no 
6.738.783-0 SSP/PR e CPF sob o n° 032.816.409-74, únicos sócios da Empresa 
PIOVESAN & SCHIO LTDA - ME, com sede na cidade de Capanema - PR, a Av. 
Brasil, n° 207, centro, CEP 85.760-000, com contrato social devidamente registrado na 
Junta Comercial do Estado do  Parana,  sob o NIRE 41204982972 por despacho em 
sessão de 28/03/2003, inscrita no CNPJ sob o n° 05.585.603/0001-16 resolvem, assim, 
alterar o contrato social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade a sócia ADRIA SCHIO, que possuía 7.000 
(sete mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada 
uma, que vende e transfere em moeda corrente do Pais neste ato ao sócio ingressante 
MIGUEL ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, sexo masculino, menor impúbere, nascido em 
13/09/1999, natural de Realeza - Pr, comerciante, residente e domiciliado na cidade de 
Capanema - PR, sito a Rua Padre Cirilo, n° 850, centro, CEP 85760-000, portador da Cédula de 
Identidade n° 10.115.482-3 SESP/PR e CPF sob o n° 061.150.509-60, neste ato representado 
pelo seu pai ARISTEU ADRIANO PIOVESAN. 
PARÁGRAFO UNICO: Em virtude da modificação a Cláusula 3' do Contrato Social a Cláusula 
de capital passa a ter a seguinte redação: 
0 capital Social é de R$ 14.000.00 (quatorze mil reais) divididos em 14.000 (quatorze mil) 
quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteqralizadas. neste ato em moeda 
corrente do Pais, pelos sócios: 

SÓCIOS ok QUOTAS CAPITAL R$ 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN 50 7.000 7.000,00 
MIGUEL ADRIANO PIOVESAN 50 7.000 7.000,00 
TOTAL 100 14.000 14.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia retirante da plena e geral quitação à sociedade e 
individualmente aos sócios, nada mais tendo a participar e reclamar. 
CLÁUSULA TERCEIRA: 0 sócio ingressante declara que não esta incurso em nenhum dos 
crimes previstos em Lei que a impeça de exercer atividade mercantil. • 
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a clausula 1a do Contrato Social onde constava o nome 
empresarial: A sociedade girara sob o nome empresarial de Piovesan& Schio Ltda. 
PARÁGRAFO UNICO: Em virtude da modificação a Clausula 1a do Contrato Social a Cláusula 
passa a ter a seguinte redação: A sociedade girará sob o nome empresarial de 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA ME.  
CLAUSULA QUINTA: 0 endereço da sociedade permanece sendo a Av. Brasil, n° 207, 
centro, CEP 85.760-000, Capanema —Pr. 
CLÁUSULA SEXTA: 0 objeto social permanece sendo Comercio Varejista de Produtos 
Agropecuários. 
CLAUSULA SETIMA: Fica alterada a cláusula 6a do Contrato Social onde constava: A 
Administração da sociedade ficara a cargo do sócio Aristeu Adriano Piovesan, ao qual cabe a 
responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da 
sociedade, ficanqg_medado o uso--de denominação social em negócios estranhos aos fins 
sociais. 
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PIOVESAN & SCHIO LIDA— ME. 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador nomear procurador, para  !Lill  p,05 
determinado que nunca poderá exceder a  urn  ano, devendo o instrumento de.\06 r 
especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado. 

' 
, 

PARÁGRAFO UNICO:  Ern  virtude da modificação da Cláusula 6' do Contrato Social a,C ná'us ( 
de Administração passa a ter a seguinte redação: A administração da sociedade caberá- a 
sócio ARISTEU )1EnWAARD PIO VESAN individualmente,  corn  os poderes e atribuições de 
Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto.  ern  atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja  ern  favor de qualquer quotistas ou de 
terceiros,  !Derr)  como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,  sea)  autorização da outra 
sócia. 
CLAUSULA OITAVA: Fica incluída a cláusula de desimpedimento  corn  a seguinte redação: 0 
Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a  
administração da sociedade, por lei especial. ou  ern  virtude de condenação criminal, ou Por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos: ou por cn'rne falimentar, de prevaricação. !Delta ou suborno. concussão, peculato, ou 
contra a economia popular. contra o Sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo. fé publica. ou a propriedade.  
CLÁUSULA NONA: Fica suprimida a cláusula 12 do Contrato Social onde constava: As 
deliberações relativas 6 todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na 
reunião de sócios. 
Parágrafo Onico: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas  ern  alteração 
contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensadaIneste 
caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do 0C/2002. 
CLAUSULA DECIMA: Fica incluída a clausula de deliberação  corn  a seguinte redação: Nos 
quatro meses seguintes ao termino do'exercicio social, os sócios deliberarão sobre as contas e. 
designarão administrador(es) quando for o caso.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica incluída a clausula de abertura de filial  corn  a seguinte 
redação:  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra .dependência, 
mediante alteração contratual assinada; por todas as sócias. . . 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica alterada a clausula 93  do Contrato Social onde: 
constava: o exercício social  sera  coincidente  corn  o ano calendário, terminando  ern  31 .de; 
dezembro de cada ano, quando  sera  procedido o levantamento do balanço .patrimonial 
efetuada a apuração dos resultados,  ern  conformidade com as disPosigões legais pertinentes,i 
os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios, na proporção de suas quotas, ou 
mantidos  ern  reserva na sociedade. 
PARÁGRAFO ONICO:  Ern  virtude da modificação a clausula 9' do Contrato Social passa a ter 
a seguinte redação: /Ao término de cada exercício social.  ern  31 de Dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração.  
procedendo à elaboracão do inventario, de balanco ,  patrimonial e do balanço ' de resultado 
econômico. cabendo aos sócios, na proporção de suas.quotas, os lucros ou perdas apurados.  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica alterada a clausula 83: do Contrato Social onde 
constava: os sócios que prestarem serviços á sociedade terão direitos a uma retirada mensal., a 
titulo de  pro-labore, fixada em comum acordo. 
PARÁGRAFO ONICO:  Ern  virtude da modificação a clausula 8',do Contrato Social passa a ter 
a seguinte redação: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de  
"pro  iabore". observadas as disposicõeS regulamentares pertinentes.. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica suprimida a cláusula 13' clO ContratO.  Social onde 
constava: Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros retirados, a qualqupr titulp  
clue  ..autorizados pelo oontrato,.suancio,ais lucros se distribuirem  corn  preju¡zo do ppitak,j:ii¡ , . - . . 
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PIOVESAN & SCHIO LTDA — ME. 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A., vista da modifica 
ora ajustada e em consonância com o que determina o  art.  2.031 da Lei n° 10.406/2002, 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social., tornando  
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contratO .primitivb 
que, adequado as disposições da referida Lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo sO6iMrio, 
passa a ter a seguinte redação: 
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA - ME. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede a Av. Brasil, 207, centro, 
CEP 85.760-000, Capanema -Pr. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é Comercio Varejista de Produtos Agropecuários: 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital Social é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) divididos em 
14.000 (quatorze mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
integralizadas em moeda corrente do Pais, assim subscritas: 

SÓCIOS I  QUOTAS CAPITAL R$ 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN 50 7.000 7.000,00 
MIGUEL ADRIANO PIOVESAN 50 7.000 • 7.000,00 
TOTAL 100 • 14.000 , 14,000,00 

CLAOSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Abril de 2003 e seu 'prazo 
é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser . cedidaS ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLAUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio ARISTEU ADRIANO 
PIOVESAN individualmente, com os poderes e atribuições, de Administrador, autorizado o uso 
do nome empresai'ial, vedado, no entanto, em atividade S estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ot:i de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
CLAUSULA NONA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de,  comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a titulo de  "pro  labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres  sera  apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado.- ;- ; 
Parágrafo Onico — 0 mesmo procedimento  sera  adotado em outros casos que a sociedade se 
resolva em relação ao seu sócio. 
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PIOVESAN & SCHIO LTDA - ME. 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL: .-.•`''ke$ R 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que tá  

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vecté . a , 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevarF0 9

,
a0,1Deit , 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o siste* financ 
nacional, contra normas de defesa da ,concorrência, contra as relandes de consumb, fe pubk-
ou a propriedade. 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAM, que a presente empresa se enquadra • no 
disposto do artigo 2°, inciso I da Lei n° 9.841 de 05/10/99 e que o volume da sua receita bruta 
não excederá o limite fixado no artigo 2° inciso I da Lei 9.841 não se enquadrando igualmente 
em nenhuma das exclusões de que trata o artigo 3° da referida lei. 

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Capanema-PR, 30 de Julho de 2004. 

• 

Aristed Adriano Piovesan 
Sócio-Administrador 

Miguel Adriaff6-Pro-vesan 
Sócio-Ingressante 
Representado pelo pai 
Aristeu Adriano Piovesan, 

• (N,  
Adria Schio 
Sócia-Retirante 

. - - 

Aristeu Adria-no Piovesan• 
Representante de Miguel A. Piovesan 

Franco Henrique da Silva ; 
RG. 8.368.384-8 SESP/PR! 

,  

JUNTA COMERCIAL DO-PARANA - '- 
I 

ESCRITORIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO 
CERTIEICO 0 REGISTRO EM: 14/09/2004 
SOB NUMERO: 20042306372 
Protocolo: 04/280637-2 

Emprcsa:41 2 0496297 2 
ARTEU ADRIANO P:OVESAN 6, CIA LTDA 

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRETARIA GERAL 

Escritório Contábil  Blume  - Capanema-PR -fone xx 46-52-1288 
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ARISTEU ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, sexo mascu  in i<1 -- i  - .4'• olY o 
regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, reside* e 001iado 
na cidade de Capanema - PR, sito à Rua Padre Cirilo, n° 85k- 4-4,•  rO, CEP 
85760-000, portador da Cédula de Identidade n° 4.970.586-7 SSP/PR e CPF 
sob o n° 867.271.339-72, 
MIGUEL ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, sexo masculino, menor impúbere, 
nascido em 13/09/1999, natural de Realeza - Pr, comerciante, residente e 
domiciliado na cidade de Capanema - PR, sito a Rua Padre Cirilo, n° 850, 
centro, CEP 85760-000, portador da Cédula de Identidade n° 10.115.482-3 
SESP/PR e CPF sob o n°061.150.509-60, neste ato representado pelo seu pai 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN, únicos sócios da Empresa .ARISTEU 
ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA - ME, com sede na cidade de Capanema - 
PR, à Av. Brasil, n° 207, centro, CEP 85.760-000, com contrato social 
devidamente registrado na Junta Comercial .do Estado do  Parana,  sob o NIRE 
41204982972 por despacho em sessão de 28/03/2003, ultima alteração de 
contrato sob n° 20042806372 por despacho em sessão de 14/09/2004, inscrita 
no CNPJ sob o n° 05.585.603/0001-16 resolvem, assim, alterar o contrato social: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula do Objeto Social onde constava: 
Comércio Varejista de Produtos Agropecuários. 
PARÁGRAFO UNICO: Em virtude da modificação a Cláusula do Objeto Social passa a ter 
a seguinte redação: 0 Objeto Social é Comércio Varejista de Produtos Agropecuários, 
Sementes, Mudas, Fertilizantes eAgrotóxicos. 
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do 
contrato primitivo e alterações que não colidirem com as disposições da presente alteração 
contratual. , 

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

Capanema-PR, 19 de Outubro de 2004. 

ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA — ME.7,-
..
ofki0 

CNPJ: 05.585.603/0001-16 
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL? 

• 

Aristeu Adrianvesan 
Sócio-Administrador.  

Miguel Adriano Piovesan 
Sócio 
Representado pelo pai 
Aristeu Adriano Piovesan 

Aristeu Adriano Piovesan 
Representante de Miguel A. Piovesan 

TESTEMUNHAS: 

 

•C' \.)  

Franco Henrique da Silva Eldo Blume 
RG. 1.663:112-4 SSP/PR RG. 8.368.384-8 SESP/PR • 
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ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA ME 's"'  
CNPJ: 05.585.603/0001-16 if  

TERCEIRA  ALTERAÇÃO DO CONTRATO 'SOCIAL 

1. ARISTEU ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, nascido em • 71, 
casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, 
residente e domiciliado na cidade de Capanema - PR, Sito à Rua Padre 
Cirilo, n° 850, centro, CEP 85760-000, portador da Cédula de Identidade n° 
4.970.586-7 SESP/PR e CPF sob o n° 867.271.339-72, 

2. MIGUEL ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, sexo masculino, menor 
impúbere, nascido em 13/09/1999, natural de Realeza - Pr, comerciante, 
residente e domiciliado na cidade de Capanerna - PR, sito a. Rua Padre 
Cirilo, n° 850, centro, CEP 85760-000, portador da Cédula de idéntidade n° 
10.115,482-3 SESP/PR e CPF sob o n° 061.150.509-60,,Hneste. ato 
representado pelo seu pai ARISTEU ADRIANO PIOVESAN, Cinicos. Sócios 
da Empresa ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA .LTDA - IVV,, com. sede ; 
na cidade de Capanema - PR, à Av. Brasil, n° 207, centro, CEP 85.760-000, 
com contrato social devidamente registrado na ,Junta Comercia! do Estado 
do  Parana,  sob o NIRE 41204982972 por despacho em, sessão de 
28/03/2003, e ultima alteração do contrato social arquivado sob n° 

; 20043823408 por despacho  .ern,  sessão de 28/10/2004, inscrita' no CPJ 
sob o •n° , 05.585.603/0001-16 resolvem, assim i alterar e consolidar o 
contrato sociare alteraOes,no seguinte. 

CLAUSULA PRIMEIRA:: Fica alterado o ramo de atividades da sociedade para CNAE: 
7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinarios; CNAE: 47 89,-0/02 Comércio varejista de 
sementes, mudas e fertilizantes; CNAE; 47.89-0/04 Comercio varejista s de animais :vivos e de 
artigos e alimentos pare animais de estimação. 
CLAUSULA SEGUNDA:. Pe,rmanecem; inalteradas as demais clausulas e condigões do contrato 
primitivo e alterações.. que não colidirem com as: disposições desta alteração contratual. 
CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ;CONTRATO: A vista ;da ;modificagão ore. 
ajustada, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizai-  e, consolidar o contrato social, . 
tornando assim semefeito,apartiçdesta data, as clausylas e condigões  confides.  no contrato 
primitivo e alterações que passam a ter a seguinte redeção.., 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADQ 
ARISTEU ADR1ANO PIOVESAN,  & CIA LTDA - 

CNPJ/MF 05.585.693/0001-16 
MIRE: 41204982972, 

!1,  
ARI.$TELI; ADRIANO;;PIOVSAN, brasileiro, nascido em 17/11/1971,, casado, sob Q ;regime: de 
Comunhão Universal de Bens, cornerciante, residente e dorniciliado r-la:cidade de CaOanerna 
PR, sito a Rua;  Padre Cirilo, ; n° 850, centro, CEP 85760-000, portadOr da Cédula de Identidade 
p°,4,970.58.6-71SP/PR e  OFT,  sob .o n° 867.271.339-72, ; 
mipua. ADRIANO, ; PIQVESAN, brasileiro, sexo masculino, menorLimpilbere, pascido:  ern.  
4,3/0/1999, naturei ; de, Realeza,— r,pr, comergiante, residente p damiciliado .na, cidade 'de 
Capnpma',. PR sito:41;Rup Piedre Qirilo, n° 850, centro, CEP 87,60-92011:.?ortadpr da iedUlaide 
Identidade n° S e CPF Ob"o.  n° 061.150,09-6p,,nete:atO1  representado . 
pelo seu pai ARISTEU ADRIANO' PIOVESAN, OnicoS sócios da Empresa ARISTEU ADRIANO 
PIOVESAN & CIA LTDA - ME, com sede ria cidade de Capanema - PR, à Av. Brasil, n° 207, 
centro, CEP 85.760-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do 
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AR1STEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA — ME 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIA 

L2/3 

Estado do  Parana,  sob o NIRE 41204982972 por despacho em sessão de 2 0e a  
alteração do contrato social arquivado sob n° 20043823408 por despach?:4?4N...5.sAb de 
28/10/2004, inscrita no CNPJ sob o n° 05.585.603/0001-16, resolvem assim 'C'dfigOlidar o 
contrato social e alterações mediante as seguintes cláusulas: 
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial ARISTEU ADRIANO 
PIOVESAN & CIA LIDA - ME. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida Brasil, n°207, centro, 
Capanema/PR, CEP 85760-000. 
CLAUSULA TERCEIRA: O ramo de atividades da sociedade 6: CNAE: 47.71-7/04 Comercio 
varejista de medicamentos veterinários; CNAE: 47.89-0/02 Comercio varejista de Sementes, 
mudas e fertilizantes; CNAE: 47.89-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação. 
CLAUSULA QUARTA:' 0 capital 'social integralizado ern 'moeda cotir'ente do pais neste . ato de 
R$ 14.000,00 (quatorze mil  reels),  divididos em 14.000 (quatorze mil) quotas de R$ 1,00 »(um 
real) cada uma, fica assim distribuldo entre os sócios. 

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$ 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN 50 7.000 . 7.000,00 
MIGUEL ADRIANO PIOVESAN 50 7.000 . • 7.000,00 
TOTAL ' .100 i4.000!1  ' ' 14.000,00 ' 

CLAUSULA QUINTA: 'A . sociedade inicidu suas atividades em 15/04/2003 .e seu praza de • • • . . 
duração é indeterminado. ' , , 

OLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
terceiros sem o icohsentirnento dos outros sócios, a quem fica asegurada, em igUald6de de 
condições e preço direito de' Preferência para a  spa  aquisição se postas 6 venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteraçãO contratual pertinente. . 
CLAUSULA SÉTIMA: A r'esponsabilidade de  Cade  socio é restrita ao Valor de Suas 'qUotas, mas !: • 
todos respondem splidariarnente pela integralização do Capital socfal.  

LAC.)SULA OITAVA: 'A administração da sociedade cabe ao socio ARISTEU, ADRIANO 
PIOVESAN ; individualmente, com os poderes e atribuições de admihiSti-adOr', autoriOdo ao'usõ 
do nome empresarial, "vedada, no entanto, em atividades estranhas  lag  interesse l social ou 
assumir obrigações seja em favor de quaisquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da soCiedade, sem autorização do outro s6cio. ' 
CLAOSULA NONA i O administrador declare sob as penas da lei dd que não esta impedida de 
exereer a administração da sóciedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçãb criminal, 
cd) por se' encontrar sob os efeitos dela, a pena que véde, ainda que tdmporariamentei o acésso 

cargos • públiCos;  au'  ;Par crirne, faliMentar, de prevaricáç'ão,  Oita  ou suborno, . COncpe$5o, 
peoulato, ql.1 contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa Øa concorrência, Contra as relações de consumo, fé publica,  Qua  propriedade... 
pLACI,s0LA, DÉCIMA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de deembro,,:o administrador 
prestará- cantas juStificadas_ de . sue- administração, procedendo,a elaboração do inmentario, do 
balanço patrimonial e do balanço, de resultado econômico, cabendo aos soc os, na proporção 
de suas,  quotas, os lucrosoy.perdas apurados.. ! 
CLAUSULA DC1f0, PRIMEIRA: Nos 'quatro mesas seguintes ao termino do exerCicio soda!, 
os socios deliberarão sabre as contas e designarão administrador quando fpr o caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA,: A saciedade poderá a qualquer tenipo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração, contratual assinada por todos os sfiCios 
CLAUSULA DECIMA TIRpEIRA: :Os sócios pq0er0o .0e comum ' acordo, :Nar uma retirada 
Mensal, a titulo de 'pró-,labore", :observadas as diSpoSigões regulamentares perfinenteS. , 
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_ -- 
Aristeu Adria-noPioYesprl 
Sócio-Admini*ador 

, LI]sli  GC)  

.vAristeu Adriano Piovesan' 
Representante de.Mig-uel,A. Piovesan 

Capanema-PR, 23 de Julho de 2014. 

, 
/Miguel  Adrian°  Pioyesan 
Sócio 
Representado pelo pai 
Aristeu Adriano Piovesan 
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ARISTEU ADRIANO PIO VESAN & CIA LTDA - M 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

, 

TERCEIRA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL
r 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sOc4s, --a-**14go • Lie 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 'S-grirdzA5 srvel ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus havereS--Será'apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. . 
PARAGRAFO ONICO: 0 mesmo procedimento  sera  adotado em oLitnin casos que a sociedade 
se resolva em relação a seus sócios. 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Capanema-PR, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em três 



ARISTEU ADRIANO PIOVESAN 8, CIA LTDA 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 

4°  ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
N1RE 41204982972 

ARISTEU ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, nascido em 
17/11/1971, natural de Realeza PR, casado sob o regime de 
Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e 
domiciliado na cidade de Capanema PR, sito a Rua Padre 
Cirilo, n° 850, centro, CEP 85760-000, portador da Cédula de 
Identidade n° 4.970.586-7 SESP/PR e CPF sob o no 
867.271.339-72, 
MIGUEL ADRIANO PIOVESAN, brasileiro, sexo masculino, 
menor impúbere, nascido em 13/09/1999, natural de Realeza - 
PR, comerciante, residente e domiciliado na cidade de 
Capanema - PR, sito à Rua Padre Cirilo, n° 850, centro, CEP 
85760-000, portador da Cédula de Identidade n° 10.115.482-3 
SESP/PR e CPF sob o n° 061.150.509-60, neste ato 
representado pelo seu pai Aristeu Adriano Piovesan, únicos 
sócios da empresa ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA 
LTDA, com sede na cidade de Capanema - PR, a Av. Brasil, n° 
207, centro, CEP 85.760-000, com contrato social devidamente 
registrado na Junta Comercial do Estado do  Parana,  sob o 
N1RE 41204982972 por despacho em sessão de 28/03/2003 e 
última alteração do contrato social arquivado sob n° 
20144452600 por despacho em sessão de 25/07/2014, inscrita 
no CNPJ sob o n° 05.585.603/0001-16 resolvem alterar o 
contrato social e alterações como segue: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 ramo de atividades da empresa passa .a ser: CNAEs: 
4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para , 

animais de estimação 
4661-3/00 Comercio atacadista de máquinas, aparelhos equipamentos para tAsp, 

agropecuário; partes e peças i•'N• '•'•". H 
4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 

' : .::,!i[o; •ICII !, 

\ , 4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário: 
4692-3/00 Comércio atacadista de insumos agropecuários 

L-:4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições, peças e acessórios 
-.1---::'4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 

1 ,4789-0/02 Comércio varejista de plantas e floras naturais 
; 

Parágrafo Primeiro: Fica alterado o endereço da sociedade para Avenida Brasil, 
173, centro, Capanema/PR, CEP 85760-000. .,..,, ,,,,, ,,,.,1 , 

t'i:ir 
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nos  respectivos portais,. 
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ARISTEU ADRIANO PIOVESAN '& CIA LTDA FL2/2 

CNPJ: 05.585.603/0001-16 
40 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

NIRE 41204982972 

CLAUSULA EGI,JNDA: 0 sóciti.:MIQUELADRIANO PIOVESAN pela sua idade - 
nesta data não tem mais a representação do par é sendà Sua 'qualificação de 
maior, com a ocupação profissional de comerciante. 
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas Vigentes 
que não colidirem 'com as disposiçâes do presente instrumento. 

E, por assim estarem justos e de acordo, assinam o presente 
instrumento  en-i uma via. 

Capanema-PR, 06 de Margo de 2019. 

" ;7] 
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM 13/05/2019 15:33 SOB N°  20192758675. 
PROTOCOLO: 192758675 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11902126389. MIRE: 41204982972. 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 13/05/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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TA BELIONATO DE  NOTAS  -  CAPANEMA  •  PR (46)3552.3710 t • o: - iMt a I :;51;) g ,!E 4 NO f j. r r:i3 ZYN ,'";:!CiSiiti:Btki;g0;10131: .:Z4i.411?W4"lie.  ; ¡lb:we .kx . - - fpyrto. y;I:•-:;,1,  iilliU'rii-WV.SEMe09:),:i '41;itTegi,rihttiyteOld r/Wift AbR:1)V37,..0: -NT " 
: 0441NJ" . ''''.':- • 1. *,  4Y4040i4. 

t.NV  
.1 

44, 
tfr 

• <1 

\let, 

30.0•41'43'4i.  miry , • 

• * 
EiefeVibrittic• • ••4%,;•--04-. 

' 

• 

• 

TABELIONATO DE NOTAS  -  CAPANEMA • PR (46)3552.371 

.1010101641:'''PONII:\ 
3 
 Wit(Pbilt*VellfgaiTilker 

1.! 

11,076
,
44;W

i
r8(34.6rfsliiii-Vaikiiir

i

stydatifisayi:;:p 

0.00.0.14.0V,§F. NAKIV): '14 I  

2 

gii4.11 

. iby,E;S. • 

Vtirk  
eiUersc 

J 't 

 ia.4,  
txprASEVIZEILMMINES ,̀..141firo 

161A —A01;" •• 
tOr .tivarow 

IMMATIMINI 
JUNTA COMERCIAL 

DO F'ARANLA 

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2019 15:33 SOB N" 20192758675. 
PROTOCOLO: 192758675 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11902126389. NIRE: 41204982972. 
ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 13/05/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



Município de 
Capanema - PR 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de abril de 2022 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente à. autorização solicitada mediante oficio datado de 08/09/2021, 
objeto: CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÊS 
ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR., o presente processo deverá tramitar pelos setores 
competentes com vistas: 

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

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

3 - A 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, 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

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



3 8 Municipio de 
Capanema - PR 

CRC: PR-0 
er 
6483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

C 

Capan.ema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho 
do Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de abril de 2022 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 05/04/2022, objeto: CONSERTO, 
MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE  TIRE'S  ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA • 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 
Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 3640 10.001.20.608.2001.2204 000 3.3.90.30.25.00 Do Exercício 
2022 3650 10.001.20.608.2001.2204 000 3.3.90.39.17.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

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



Município de 
Capanema PR 

(MINUTA DO CONTRATO N° XX/202) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE CAPANEMA E 
A EMPRESA XXXX, 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ 
XXXXXXXXXXXX, com sede na RUA 
BAIRRO: XXXX3CXX, MUNICÍPIO DE 
representada pelo(a) Sr(a). 
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. XXXX  

Lot  
e 

Ite 
m 

Códig 
o do 
prod  
uto/s 
ervig 
o  

Descrição do 
produto/serviço 

Marca 
do 
produto 

Un 
ida 
de 
de 
me 
did  
a 

Quant 
idade 

Prego 
unitá 
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  
3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação  sera  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/XXXX e 

encerramento em XX/XX/XXXX. 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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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$ XXXXX (XXXXXXX reais). 
4.2. 0 valor mensal a ser pago à Contratada é de R$ XXXXX ( 

 

reais). 

 

4.3. 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. CLÁUSULA 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; 

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 ônus 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. 
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5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados 6. 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. CLÁUSULA 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 mês 
subsequente b. entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota 
fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 10  (primeiro) dia  fail  
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 
mas 

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. 8 vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o 
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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  Onus  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 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 às 
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 d• empresa o 
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

7.11. 2 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 
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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 6. conta de recursos 

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

Dotações 
Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 3640 10.001.20.608.2001.2204 000 3.3.90.30.25.00 Do Exercício 
2022 3650 10.001.20.608.2001.2204 000 3.3.90.39.17.00 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 á. 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 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 

autoridade competente para as providencias 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 
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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, cronogramas 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 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 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. 
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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 5. Contratada será feita 
pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento  
sera  publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante 
no processo que deu origem à 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  sera  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  
12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluída, 

caberá à 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. 
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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 serão 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 à fiscalização não W 
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 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 elaborados 
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 
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liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o 
restante. 

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

a) der causa 6. 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 à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 
interesse coletivo; 

c) der causa 6. 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; 
11) comportar-se de modo inidemeo 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; 
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, 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 até 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 "h" acima. 
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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  di  
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. 

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 _ 

• 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de 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, 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 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. 
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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 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. 

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 à 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 Be116, 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  BELLE XXXXX)CX 
Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 

XXXXXXX 
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Procuradoria Geral do Município 

PARECER JURÍDICO N° 45/2022/2 PGM 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações 
ASSUNTO: Análise prévia a Dispensa n° 20/2022. 

EMENTA: CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E 
TARRO DE TRÊS ORDENHADEIRAS, ATRAV'S DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA/PR. JUSTIFICATIVA E DOCUMENTAÇÃO EM 
ORDEM. PARECER FAVORÁVEL. 

1. CONSULTA: 
A Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria n°. 

7.904/2021, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica, processo 
de dispensa de licitação para conserto, manutenção, troca de peças e tarro de 
três ordenhadeiras, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do 
município de Capanema/Pr, conforme condições e especificações contidas no 
processo. 

Constam no PA: Portaria n°. 7.904/2021; Solicitação da dispensa; 
Termo de Referência; Justificativa, Orçamento e pesquisa de pregos, 
Documentos da futura contratada; Despacho de encaminhamento do Prefeito 
Municipal; Parecer do Departamento de Contabilidade; e, Minuta do contrato. 
E o relatório. 

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

nos termos do parágrafo único do  art.  53, da Lei 14.133/2021, prestar 
consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, 
não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação 
e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos 
produtos entendidos como necessários. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação 
jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 
recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário 
público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em 
recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se 
motivar o ato, nos termos do  art.  50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 
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Procuradoria Geral do Município 

não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da 
autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 
descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de 
fundamentação dos atos administrativos. 

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto 6, os 
requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, 
os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa 
plausível para tanto. 

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos 
técnicos da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa 
afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos 
adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos 
objetos ou na justificativa da contratação. 

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos 
aspectos relacionados à legalidade do feito. 

2.1. Da licitação: do cabimento da dispensa de licitação 
0  art.  72, da Lei 14.133/2021, informa que as dispensas de 

licitação devem ser necessariamente justificadas, e que o procedimento deve 
ser instruido, no caso, com elementos que apontem a razão de escolha da 
contratada e justificativa de preço. 

A dispensabilidade da licitação, quando autorizada, só libera a 
Administração Pública da realização da sessão pública. Todas as demais 
etapas procedimentais (autorização da autoridade competente, verificação da 
existência de recurso próprio para custear a despesa, autuação do processo, 
verificação da personalidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade 
financeira e regularidade fiscal do pretenso contratado, instrução do processo 
com justificativas do preço e da escolha do contratado, celebração do contrato, 
publicação do extrato do contrato  etc.)  devem ser observadas. 

Assim, há a necessidade de demonstrar as razões de escolha do 
contratado, bem como justificar o preço. 

Quanto à justificativa do preço extrai-se do PA que fora realizada 
pesquisa de mercado, obtendo-se três orçamentos do objeto. Ademais, 
verifica-se que a razão de escolha da empresa a ser contratada foi a que 
apresentou o menor prego. 
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Assim, compulsando o presente PA, verifico o cumprimento das 
exigências legais a que se refere o  art.  72, da Nova Lei de Licitações, bem 
constato que a presente dispensa de licitação se enquadra na espécie descrita 
no  art.  75, II, da Lei n° 14.133/2021, pois se trata de aquisição no valor de 
R$ 3.089,00. 

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

apresentação de documentos essenciais previstos na Lei 14.133/2021, 
relativos d.  habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos, observa-se que a futura 
contratada apresentou documentação parcialmente em ordem, sendo 
necessário atualizar a validade do CRF. 

2.3. Do contrato de aquisição de bens 
Verifica-se que a minuta contratual contém as cláusulas 

obrigatórias que o caso requer, especialmente o que dispõe o  art.  92 da Lei 
14.133/2021. 

Resta, ainda, que seja publicada, a ratificação e publicação na 
Imprensa Oficial, nos moldes do parágrafo único do  Art.  72 da Lei n° 
14.133/2021. 

3. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, desde que atualizada a validade do CRF, esta 

Procuradoria se manifesta pela possibilidade da contratação direta, com a 
ressalva da necessidade de posterior ratificação e publicação na imprensa 
oficial do Município. 8 o parecer. 

C anema, 06 de abril de 2022. 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 20/2022 

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: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 
ENDEREÇO:  AV.  BRASIL, 173 BAIRRO: CENTRO 
CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000 
TELEFONE: 46-35521669 

Objeto: CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRES ORDENHADEIRAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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$ 3.089,00(Três Mil e Oitenta e Nove Reais). 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2022 

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

A Dispensa de Licitação do CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE 
TRÊS ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 pregos realizado pela 
Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 
CNPJ: 05.585.603/0001-16 
ENDEREÇO:  AV.  BRASIL, 173 BAIRRO: CENTRO 
CIDADE: CAPANEMA PR CEP:85760-000 
TELEFONE: 46-35521669 

Objeto: CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÊS ORDENHADEIRAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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) 
05 dia(s) do mês de abril de 2022 

Artierico Be\llé  
Prefeito Municipal 
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o CONSERTO, 
MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÊS ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. , 
conforme parecer Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021  

Art.  75. k 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/ 
serviço 

Nome do produto/serviço Quant 
idade 

Unidade Prego 
máximo 

Prego 
máximo 
total 

1 62395 ANEL DE VEDAÇÃO COLETOR CS 400 E CS 
180 

1,00  UN  8,50 8,50 

2 62407 ANEL DO ASSENTO DO PULSADOR 
UNIVERSAL 

6,00  UN  17,50 105,00 

3 62410 BARRILETE FERRO GALCANIZADO 1 1/2" 
POLEG. 

1,00  UN  29,50 29,50 

4 62391 CURVA BORRACHA 38X38 40X40 2,00  UN  45,00 90,00 

5 62408 DISTRIBUIDOR DE VÁCUO 2X2 GIMENEZ 6,00  UN  23,00 138,00 

6 62397 JUNTA DA TAMPA DO TARRO DURA 3,00  UN  28,00 84,00 

7 62398 JUNTA DO DEPOSITO DE VÁCUO PRIME 2,00  UN  29,50 59,00 

8 62404 MANGUEIRA CRISTAL DO LEITE 2,00  UN  235,00 470,00 

9 62399 MANGUEIRA DO LUBRIFICADOR 1/8 2,00  UN  5,00 10,00 

10 62405 MANGUEIRA DUPLA DO VÁCUO 1,00  UN  248,00 248,00 

11 62406 MANGUEIRA PRINCIPAL DO VÁCUO 1/2  
X4,5MM 

6,00  UN  23,00 138,00 

12 62393 MANIPULO DO COLETAR CS 400 1,00  UN  10,00 10,00 

13 62409  MAO  DE OBRA 3,00  UN  5,00 15,00 

14 62411  MAO  DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

3,00  UN  400,00 1.200,00 

15 62403 PULSADOR  PNEUMATIC()  60/40 GMZ 1,00  UN  95,00 95,00 

16 62400 REGULADOR DO LUBRIFICADOR SULINOX 2,00  UN  9,75 19,50 

17 62402 TARRO DE LEITE MIKAN E BASPAN 40L 2,00  UN  15,00 30,00 

18 62394 TETEIRA  FLEX  INABOR ULTRA 9,5 MM 2,00  UN  140,00 280,00 

19 62401 TETEIRA SULINOX 2 ANÉIS 12,00  UN  2,50 30,00 

20 62392 VÁLVULA  TIP TOP  DO COLETOR EUROLATTE 
350 

2,00  UN  17,50 35,00 

21 62396 VISOR DE LUBRIFICADOR EUROLATTE 1,00  UN  15,00 15,00 

VALOR TOTAL: R$ 3.089,00(Três Mil e Oitenta e Nove Reais). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 
05 dia(s) do mês de abril de 2022 
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CONTRATO N° 119/2022 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA E ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA 

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

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

Souza, 1080, Estado do  Parana,  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 ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA , inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 05.585.603/0001-16,  AV  BRASIL, 173 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 

Município de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)ARISTEU ADRIANO PIOVESAN 

inscrito(a) no CPF n° 867.271.339-72, Portador(a) do RG n° 49705867, doravante denominada 

CONTRATADO, vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.° 14.133 de 01/04/2021, 

Dispensa de Licitação N° 20/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 

clausulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1. CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÊS ORDENHADEIRAS, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR. 

Item Cdocligo 
do 
produto 
/serviço 

Descrição do 
produto/ serviço 

Marca do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantid 
ade 

Prego 
unitário 

Prego total 

1 62395 ANEL DE VEDAÇÃO 
COLETOR CS 400 E CS 180 

SULINOX  UN  1,00 8,50 8,50 

2 62407 ANEL DO ASSENTO DO 
PULSADOR UNIVERSAL 

SULINOX  UN  3,00 5,00 15,00 

3 62391 CURVA BORRACHA 38X38 
40X40 

SULINOX  UN  2,00 45,00 90,00 

4 62408 DISTRIBUIDOR DE VÁCUO 
2X2 GIMENEZ 

GIMENEZ  UN  1,00 29,50 29,50 

5 62397 JUNTA DA TAMPA DO 
TARRO DURA 

SULINOX  UN  3,00 28,00 84,00 

6 62398 JUNTA DO DEPOSITO DE 
VÁCUO PRIME 

PRIME  UN  2,00 29,50 59,00 

7 62404 MANGUEIRA CRISTAL DO 
LEITE 

SULINOX  UN  5,70 23,00 131,10 

8 62410 MANGUEIRA CURTA DO 
VACUO 

SULINOX  UN  12,00 2,50 30,00 

9 62399 MANGUEIRA DO 
LUBRIFICADOR 1/8 

SULINOX  UN  1,71 5,00 8,55 

10 62405 MANGUEIRA DUPLA DO 
VÁCUO  SULINOX  UN _5,-7Q 17,50 99,75 
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11 62406  MANGUEIRA  PRINCIPAL DO 
VÁCUO  1/2  X4,5MM 

SULINOX UN 5,70 23,00 131,10  

12 62393  MANIPULO  DO  COLETAR  
CS 400 

SULINOX UN 1,00 10,00 10,00 

13 62409 MAO DE  OBRA  ARISTEU A P 85 
CIA LTDA 

UN 3,00 400,00 1.200,00 

14 62403 PULSADOR  PNEUMÁTICO  
60/40 GMZ 

GMZ UN 1,00 248,00 248,00 

15 62400  REGULADOR  DO 
LUBRIFICADOR SULINOX 

SULINOX UN 2,00 9,75 19,50 

16 62402 'rARRO DE  LEITE  MIKAN E 
BASPAN 40L 

MILKAN E 
BASPAN 

UN 2,00 235,00 470,00 

17 62394 TETEIRA FLEX INABOR 
ULTRA 9,5 MM 

INABOR UN 2,00 140,00 280,00 

18 62401 TETEIRA SULINOX 2  ANÉIS  SULINOX UN 1,00 95,00 95,00 
19 62411 VALVULA DO  ASSENTO  DO 

PULSADOR 
SULINOX UN 2,00 15,00 30,00 

20 62392  VÁLVULA  TIP TOP DO 
COLETOR  EUROLATTE 350 

EUROLATTE UN 2,00 7,50 15,00  

21 62396 VISOR DE LUBRIFICADOR 
EUROLATTE 

EUROLATTE UN 1,00 15,00 15,00 

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 devera ser precedida de expedição de ordem de serviço 
ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação  sera  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 14/04/2022 e encerramento 
em 13/04/2023. 

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$ 3.089,00 (Três Mil e Oitenta e Nove Reais). 
4.2. 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. CLÁUSULA 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, 
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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 ônus 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 6. 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 OBRIGACÕES 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 c 

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 

 

(I 

Avenida Governador Pedro Vi lato Par' de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
:(46)3552-1321 



Município de 
Capanema - PR 

7. CLAUSULA StTIMA - 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 mas subsequente 

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  fail  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.  8  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  dc  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 410 
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 
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 
prestação dos serviços; ou 
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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 A 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 A 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. 8 vedado A 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 morat6rios 
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 indice de correção monetária, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios 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 à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

Dotações 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 3640 10.001.20.608.2001.2204 000 3.3.90.30.25.00 Do Exercício 
2022 3650 10.001.20.608.2001.2204 000 3.3.90.39.17.00 Do Exercício 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços decorrentes da presente contratação  

sera  exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de  referência, a quem competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso da contra AO e de t  óo  dará ciência A Administração. 

Fon 552-1321 
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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 DECIMA - 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 à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização 
dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DECIMA 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, cronogramas 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 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; 
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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 
extingdo/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 à 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 DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO  
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/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 
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 CONTRAT verd- presentar a nota 

fiscal correspondente, nos termos definidos p e Compras do 

Município. 
12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, p miido cal da contratação ou por 

comissão de recebimento, formada por três servidor s os, realizará, no prazo de até 15 
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(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 serão 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 objetoe 
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 pendèncias, será 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, 4110 
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 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  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 
a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
b) der causa à 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 à 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.  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 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 c 

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; 

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 até 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 "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 subi_teni_4.1 deste 

instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unil 'teral da 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85 .000 
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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 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 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,  all  
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 

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  
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. 

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 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 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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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 à Contratada o ânus 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) ARISTEU ADRIANO PIOVESAN, 
representante da Contratada 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 14 

dia(s) do mês de abril de 2022. 

ARIS ADRIA PIOVESAN 
resentante  gal  da Contratada 

ARISTEU IANO PIOVESAN & CIA 
LTDA 

Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Detalhes processo licitatbrio 
Informações Gerais 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Ano* 2022 

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 20 

Modalidade" Processo Dispensa 

Número edital/processo* 20 

Recursos provenientes de organismos internacionaisimultilaterais de credito 

Instituicho Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Descrição Resumida do Objeto CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO DE TRÊS 

ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR. 

Dotação Orçamentaria* 1000120608200122043640339030 

Preço máximo/Referência de  prey)  3.089,00 

RS* 

Data Publicação Termo ratificação 18/04/2022 

Data de Lancamento do Edital 

Data da Abertura das Propostas 

Há itens exclusivos para EPP/ME? 

Há cota de participação para EPP/ME? 

Trata-se de obra com exq4.1.ncia de subcontratação de EPP/ME? 

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 

Data Cancelamento 

Percentual de participação: 0,00 

 

CPF: 63225824968 0.999.110 

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



ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: 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.pr.leg.br  
Capanema - Paraná 
Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretário 
Vereador:  Delmar  C. Balzan - 22  Secretário 
Vereador: Cladir Sinesio  Klein  
Vereador: Dirceu Alchieri 
Vereador: Geancarlo Denardin 
Vereador: Valdomiro Brizola 
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes 

MinitaCTIZVIE, SENZIMSSIZSZUMMIIAMI 

ATOS LICITATORIOS 
MiSTIVAMIEW AaiiMA 17:2AZIIVEZEIMIZAt;s1,111M.WatliEka%Vir213 

3.° Termo Aditivo ao Contrato II' 142/2018, que entre si celebram de  
urn  lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a 
empresa CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-
NK:11'10 DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato repre-
sentada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, Senhor AMÉRICO  BELLE,  doravante designada CON-
TRATANTE, e de outro lado a empresa CMM ASSESSORIA TRIBU-
TARIA E PROJETOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada 
a R OCTAVIAN() TEIXEIRA DOS SANTOS, 1561 SALA 02, COND. 

DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022 - EDIÇÃO 094 

EMPRE - CEP: 85601030 - BAIRRO: (;ENTRO, inscrita no CNPJ sob o 
n° 27.015.954/0001-24, neste ato por seu representante legal, MARIJA-
NI BLASIUS RIBEIRO, CH:580.928.979-72 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 
IV n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Con-
trato, em decorrência do Edital Tornada de Pregos n° 2/2018, mediante 
as seguintes clausulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA -  Con  forme Contrato firmado em 03/04/2018, 
objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Pregos n'' 2/2018, 
entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA  AREA  DE TREINAMENTO E ASSESSORIA 
TRIBUTARIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, ESPECIALMENTE DEST1NA-
DAS A REDUZIR A EVASÃO FISCAL DO ISSQN, EM RELAÇÃO 
AOS CONTRIBUINTES SEDIADOS NO MUNICIPIO DE CAPA-
NEMA-PR, QUE DEMANDEM DE PROCEDIMENTOS DE MAIOR 
COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO., em confor-
midade  corn  a Manifestação Jurídica datada de 03/03/2022, fica pror-
rogado o prazo de Vigência do Contrato n° 142/2018 até, 31/07/2022. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato) originário, 
não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

Capanema - PR, 31 dias de março de 2022 

AMERICO  BELLE MARIIANI BLASIUS RTBFIRO 
Preteito Municipal Representante Legal  

CAM  ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS  LT!  v, 
c:‘,.,!1 '.1 ,k 

iterltntalWartannannaMEIMMICIIMMIM letaatteaROMMVAEY 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 20/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO 
DE TRÊS ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AG-
RICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANE-
MA - 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;  
Lot,  1 - Lote 001  
Ron  C.:62ign do  pro-  

dmwserviço 
Nomc do 131,(6lk1iSer1'içO QUAllthialle Unidade Pr,v1 

In.ixtroo 
Preço 111.1N111,,  
total 

I 62395 ' ANEL DE VEDAÇÃO coirroii Cs 
400 E CS 180 

1,00  UN  0250 8,50 

2 62407 ANEL 1)0  ASSENT()  DO PULSA. 
DOR UNIVERSAL 

6,00  UN  17,50 107,00 

3 62110 BARRILF1 E FERRO GALCANIZA- 
DO 1 1 /2-  1991,0G. 

1,00 LIN 29,50 29,51) 

4 62391 CURVA BORRACHA 38X.18 40X40 2,00  UN  15,1E3 90,00 
; 62408 DISTRIBUIDOR DE VACUO 22:2 

G1MEN E.! 
6,00  UN  23,00 i90,0,) 

C, 62397 JUNTA DA TAMPA DO TARRO 
111.1R A 

3,00  UN  28,00 114,00 

- 6239s JUNTA DO DEPOSITO  Dr  VÁCUO 
PRIME  

2,00  UN  29,50 515(4, 

It  62104 MANGUEIR A t;RISTAL no LEM. 2.00  UN  23;,00 470.00 

9 62399 MANGUEIRA DO JAMMER:A- 
DOR lin  

:1,00  'UN  5,00 I um,  

III  62,105 MANGUEIR A DUPLA DO VACUO  LW UN  20,00 2411.w 

11 62406 MANGUEIRA PRINCIPAL DO 
VACCIO ,4 X4,5MS1 

6.00  UN  23.00 418,t5l 

12 o2393 MANIPULO DO COLETAR CS 400 1,00  'UN  10,0 10,00 

13 6241,9  MAO  DE OliFt/1  Lou  I.1N :,0o 15.00 

11 67411  MAO  DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

3,00  UN  .100,00 1.200,00 

13 62403 PULSADoR piqrumkrico 60/40 
(.0115 

1,60  UN  95,00 93,00 

16 62400 REGULADOR DO LUVRIFICADOR 
SULTNOX 

2,00  UN  9,05 19,90 

17 62403 
_BASPAN 
TARRO DE. LEITE MIRAS.' E 

401. 
2,00  UN  13,00 30,00 
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18 62394 TETEIRA  FLEX  INABOR ULTRA 2,00  UN  140,00 280,00 
9,5 MN( 

19 , 62401 TETETRA SUL1NOX 2 ANEIS 12.00  UN  2,50 30,00 

20 62392 VALVULA  TIP TOP  DO COLETOR 2,00  UN  17,50 35,88 

EUROLATTE 350 
21 -62396 VISOR DE UM  'FR-ADM  1.00  UN  15.00 15,00 

EUROLATTE 

VALOR TOTAL: R$ 3.089,00(Três Mil e Oitenta e Nove Reais). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 05 dia(s) do mês de abril de 2022 

Américo  Belli  
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N°  119/2022 
Processo DispensaN" 20/2022 
Data da Assinatura: 14/04/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ARISTEU ADRIANO PIOVESAN & CIA LTDA. 
Objeto: CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TARRO 
DE TRES ORDENHADEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA. 
Valor total: R$3.089,00 (Três Mil e Oitenta e Nove Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N05/2022 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do  Parana,  torna público que 

realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Pregos n° 5/2022 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: RECAPEAMENTO ASPAITICO EM CBUQ NAS RUAS 
PARAÍBA E AVENIDA UBIRAJARAS NO BAIRRO SANTA CRUZ, 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, ATENDENDO AO CONTRA- 
TO DE REPASSE N° 924684/2021/MDR/CAIXA OPERAÇÃO N° 
1081523-33, 
Valor da Licitação: R$ 904.329,41 Novecentos e Quatro Mil, Trezentos e 
Vinte e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia 11/05/2022 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. 
Parigot de Souza, 1080- Capanema -  Parana  - Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em 
horário normal de expediente e no  site  www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 14/04/2022. 
Américo Bellé- Prefeito Municipal 

LEIS 
LEI N° 1.809, DE 18 DE ABRIL DE 2022. 

Altera a Lei Municipal n" 1.608/2017, que dispõe sobre a contratação 
temporária de pro-fissionais. 

O PREFEITO MUNICIPAL 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

LEI  

Art.  1" - O  art.  2° da Lei Municipal n° 1.608/2017 passa a vigorar com a 
seguinte  re-dação:  

"Art.  2° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter ex- 
cepcional de interesse público os seguintes cargos e número de vagas: 
I - 05 (cinco) médicos chnicos gerais; 
II - 06 (seis) enfermeiras;  

III  - 06 (seis) técnicos de enfermagem; 
- 02 (dois) odontólogos; 

V - 02 (dois) farmacêuticos ou bioquimicos; 
VI - 02 (dois) assistentes sociais; 
VII - 01 (um) psicólogo; 
VIII - 02 (dois) técnicos em radiologia; 
IX - 01 (um) médico veterinário; 
X -01 (um) engenheiro agrônomo/florestal/ambiental; 

5 1° A jornada de trabalho dos profissionais mencionados no inciso I 
poderá ser de 20 horas ou de 40 horas semanais, conforme previsto no 
contrato de trabalho, respeitada a remuneração proporcional. 
5 20  A jornada de trabalho dos profissionais mencionados nos incisos II 
a VII  sera  de 40 horas semanais. 
5 3° A jornada de trabalho dos profissionais mencionados nos incisos 
VIII  sera  de 20 horas semanais. 

4° A remuneração dos profissionais mencionados nos incisos I a VIII  
sera  o valor previsto em lei municipal como inicial para os respectivos 
profissionais de carreira do Município. 
5 5° A jornada de trabalho do profissional mencionados nos incisos IX 
e X  sera  de 40 horas semanais,  cons  remuneração R$ 4.082,31 (Quatro 
Mil e Oitenta e dois Reais e Trinta e Um Centavos); 
5 6' Para preenchimento da vaga descrita no inciso X, aceitasse a for-
mação em engenharia agronômica, engenharia florestal e engenharia 
ambiental."  

Art.  3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do  Parana,  - 
Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 
18 dias do mês de abril de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 
DECRETO N°. 7.049/2022 

Nomeia a Senhora VANESSA DIETZ para exercer cargo efetivo de 
Analista de Recursos Humanos. 

AMÉRICO  BELLE,  Prefeito Municipal de Capanema, Estado do  Parana,  
no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO a aprovação da candidata no Concurso Público de 
que trata o Edital n° 01/2020, realizado no dia 10 de fevereiro de 2020. 

CONSIDERANDO que a mesma preenche os requisitos exigidos no Ar-
tigo 5° da Lei n° 877/2001 de 18 de setembro de 2001. 

RESOLVE:  
Art.  1' - Nomear a Senhora VANESSA DIETZ, para exercer o cargo de 
Analista de Recursos Humanos, nível RH, do Grupo Ocupacional 02 - 
ADMINISTRAÇÃO, nos termos do artigo 19 da Lei 877/2001. 

Parágrafo Onico: A candidata nomeada  tern  o prazo de até 08 (oito) dias 
para entrar em exercício, contado da data da posse, conforme preconiza 
o 51°, do  Art.  15 da Lei 877/2001.  

Art.  2° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
Capanema. Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, aos 18 dias do mês de abril de 2022. 
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 

N°,5:2022 
MUNICÍPIO DE CAPANEM A. Estado do  Parana,  torna 

púbico mu: realitara  Process°  1,:aakirio. nos termos a 

seguir: 
Mod4lidade: Tomada de Preços n" 5/2022 
Tipo  dc  Julgamento: Menor preço por km 
Objeto: RECAPE.AMENTO ASFALTICO EM C.BUQ 
NAS RUAS PARAÍBA E AVENIDA UBIRMARAS 
NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
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REPASSE N' 9246841202 INDRICAIXA OPERAÇÃO 
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Valor da Lichação: RS 904.329.41 Novecentos e Quatro 
Mil, Tretentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e  Urn  

Centavos). 
Abertura das propostas:08:30 horas do dia I I i0.5 2.022 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Capanema, Av. Parigot de S011/3. 080—  °poem  —  

Parana  Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço 
acima citado em boririo normal de expediente e no  site  

www.capanerria.pr.p .br. 
Capanema-PR, 14104f2022.  
Americo Belle-  Prefeito Municipal 
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