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

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

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

RESOLVE 

Art,  1° Nomeia-se a servidora Roselia Kriger  Becker  Paganl 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 prego, o(a) agente responsável pela 
condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).  

Art.  2° Nomeia-se os servidores  Caroline  .Pllati,  Jean  dra Wilinsen e Luelana Zanon para • 
exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal 
n° 14.133/2021. 

Parágrafo  Alnico.  Os servidores mencionados no eaput deste artigo auxiliarao o(a) Agente de 
Contrataçao e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuiçÕes.  

Art.  3° Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contrataçao e do(a) Pregoeiro(a) a tornada 
de decisões, o acompanhamento do tramite da liCitaçao, o impulsionamento do procedimento lieitatório 

.e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a 
homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e 
jurídicos, para subsidiar as suas decisões. 

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

§ 2° 0(A) Agente de ContrataçRo ou o(a) Pregoeiro(a) convocará servidores públicos efetivos,  

quo  possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitaçao, para auxiliarem em atos dos certames.  

Art.  4° A presente portaria entrará em Agor na data de sua publicaçao. 

labinete do Pi feito do Município de Capanema, Estado do Paraná, em 23 de junho de 2021.  
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 09 
dia(s) do mês de maio de 2022 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Luciana Zanon 
PARA: Américo Be116 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização 
para AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS. 

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$ 
20.960,00(Vinte Mil, Novecentos e Sessenta Reais). 

Respeitosamente,  

Luc a Zanon 
Secretário Muni ipa de Administração 

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SIS-
TEMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

I - INTRODUÇÃO 
As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, são 
grandes volumes de recursos que são oriundos das politicas públicas. Sendo assim 6 preciso 
planejamento para que sejam contratados empresas e/ou serviços mais eficientes, com novas 
metodologias ofertadas pelo mercado o que resultará melhor qualidade nos serviços prestados 
fazendo uma boa gestão dos recursos públicos. Neste contexto, este documento apresenta os 
estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da 
contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor 
Termo de Referência. Vale mencionar que as diversas secretarias da municipalidade têm o pro-
duto em comum, sendo assim, faz-se somente um processo licitatário, a fim de reduzir o nú-
mero de processos. 

II- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Essa despesa é de suma importância para o desenvolvimento das atividades da Administração 
Pública pelos motivos que se seguem: a) documentos que circulam internamente, bem como 
outros que são enviados a autoridades diversas de órgãos externos, devem ser validados pela 
aposição de carimbos; b) carimbos já existentes, frequentemente, devem ser substituidos por 
novos em decorrência de danos; c) atender quando da criação de novas funções; e d) atender 
novos colaboradores com suas respectivas funções.  

III  - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A Contratação será feita através de Dispensa de Licitação. 

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO 
O Valor levantado é oriundo de orçamentos solicitados a empresas especializadas no serviço 
descrito. Para critério dos orçamentos deste certame foram utilizados pesquisa de preços com 
fornecedores das empresas: DAGOSTIN 8t, CIA LTDA - ME, CNPJ 10.515.896/0001-03, VISU-
ART, CNPJ 15.740.810/0001-51, FLAVIO GIARETTA GRAFICA, CNPJ 35.747.091/0001-08, 
onde o critério adotado foi o menor prego dos orçamentos. 

V - VANTAGENS PARA A AQUISIÇÃO 
A economicidarle a ser obtida pela Administração, em relação à prestação dos serviços em 
questão, poderá ser alcançada pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, 
mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante 
certamente será o Menor Prego. Assim, tal critério, necessariamente a Administração obterá 
economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependera diretamente do prego praticado 
no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa escolhida recairá naquela que cotar o 

menor preço. 

VI- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
As quantidades estimadas foram baseadas em quantidades utilizadas em anos anteriores. 

VII - JUSTIFICATIVA PARA 0 PARCELAMENTO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Em regra, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica 
e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e A ampliação da competitividade sem perda da economia de 
escala, conforme dita o § 10, do  Art.  23, da Lei N° 8.666/93. 
0 disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, sendo necessário o agrupamento 
dos itens em lote único, em vista a garantir a uniformidade na prestação dos serviços e a 
economia de escala. 
Esse certame é realizado uma única vez durante o ano, o requerimento é feito de uma única 
vez e o valor total se enquadra no  Art.  75, item 9.1, sendo que para a contratação com valores 
inferiores a R$50.000,00 pode ser feita por dispensa de licitação. 

VIII -  RESULTADOS PRETENDIDOS COM A UTILIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Sao  produtos utilizados poucas vezes ao ano, sendo assim não há necessidade de estoques. g 
realizada apenas um certame ao ano e são realizados orçamentos com empresas especializadas 
nesse tipo de manutenção, tornando-se um certame com pregos competitivos. 

IX -  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível 
tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a 
contratação pretendida. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque 
Caminho do Colono, ao(s) 07 dia(s) do mês de abril de 2022. 

WCIANA 
ZANON:01 
607077906 

Luciana Zanon 
Secretária Municipal de Administração 

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

1. ORGÁO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador); 
1.2. Demais Secretarias Municipais. 

2. OBJETO 
2.1. A presente Dispensa de Licitação visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, para aquisição parcelada, conforme necessidade das di-
versas Secretarias, observadas as características e demais condições definidas neste 
Termo de Referência e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Luciana Zanon. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. Justifica-se a aquisição de carimbos pois a cada dia surgem novas demandas, al- 
gumas vezes necessitamos apenas a adequação de nomenclatura e, portanto, necessita-
se a alteração de nome, função, enfim, dados particulares que assegurarão conferência 
de demandas, materiais e outros serviços de suma importância na gestão pública. 
4.2. Considera-se também que o fluxo de documentos e correspondências necessitam 
de controle e organização e consequentemente a utilização de carimbos com diversas 
finalidades. 
4.3. Os modelos dos carimbos expressos neste documento são apenas referências e 
servirão como parâmetro para a cotação de pregos. 
4.4. Para critério dos orçamentos deste certame foram utilizados pesquisa de pregos 
com fornecedores cadastrados no banco de fornecedores municipais: DAGOSTIN 86 CIA 
LTDA - ME, CNPJ 10.515.896/0001-03, VISUART, CNPJ 15.740.810/0001-51, FLAVIO 
GIARETTA GRAFICA, CNPJ 35.747.091/0001-08, onde o critério adotado foi o menor 
prego obtido dos orçamentos. 

5.DEFINI AO E OUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto 
/servigo 

Nome do produto/serviço Quan 
tidad 
e 

Unidad 
e 

Prego 
máxim 
o 

Prego máximo 
total 

1 61250 CARIMBO MEDINDO 25X25MM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4933 OU SIMILAR. 

30,00  UN  110,00 3.300,00 

2 61247 CARIMBO MEDINDO 36X12MM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4911 OU SIMILAR. 

30,00  UN  35,00 1.050,00 

3 61251 CARIMBO MEDINDO 40X4OMM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4924 OU SIMILAR. 

50,00  UN  100,00 5.000,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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4 61248 CARIMBO MEDINDO 43X18MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4912 OU SIMILAR. 

30,00  UN  37,00 1.110,00 

5 61249 CARIMBO MEDINDO 55X20MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4913 OU SIMILAR. 

30,00  UN  41,00 1.230,00 

6 61252 CARIMBO MEDINDO 60X4OMM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4927 OU SIMILAR. 

50,00  UN  100,00 5.000,00 

7 61307 REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 
25X25MM. REFERENCIA: TRODAT 
PRINTY 4933 OU SIMILAR. 

30,00  UN  20,00 600,00 

8 61304 REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 
36X12MM. REFERENCIA: TRODAT 
PRINTY 4911 OU SIMILAR. 

20,00  UN  17,00 340,00 

9 61308 REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 
40X4OMM. REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4924 OU SIMILAR. 

70,00  UN  19,00 1.330,00 

10 61305 REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 
43X18MM. REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4912 OU SIMILAR. 

30,00  UN  17,00 510,00 

11 61306 REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 
55X20MM. REFERENCIA: TRODAT 
PRINTY 4913 OU SIMILAR. 

30,00  UN  18,00 540,00 

12 61309 REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 
60X4OMM. REFERENCIA: TRODAT 
PRINTY 4927 OU SIMILAR 

50,00  UN  19,00 950,00 

TOTAL 20.960,00 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos solicitados em até 

02 (dois) dias corridos após a solicitação formal do Departamento de Compras do 
Município de Capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elabo-
ração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos 
do subitem seguinte. 

6.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes infor-
mações: 
6.2.01. identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
6.2.02. descrição dos produtos a serem adquiridos; 
6.2.03. local onde serão entregues os produtos; 
6.2.04. prazo para entrega dos produtos; 
6.2.05. quantidade, medidas e especificações dos produtos; 
6.2.06. justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição 
dos produtos; 
6.2.07. assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

6.3. 0 requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município 
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 
vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos caso estes sejam soli-
citados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2. 
6.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 
para a empresa vencedora do certame. 
6.6. 0 não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e a 
possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa. 
6.7. 0 fornecimento dos produtos pela empresa vencedora do certame sem o prévio 
recebimento do requerimento a que alude o subitem 6.2 configura a concorrência da 
empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a 
anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da ado-
ção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/ 2013. 
6.8. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos produtos. 
6.9. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Pre-
ços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser digitalizadas, incluídas no sis-
tema disponível e armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departa-
mento de Compras do Município ou na própria Secretaria solicitante. 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
7.1. As condições de recebimento do objeto serão previstas no Termo de Referência. 
7.2. Em não havendo peculiaridades do produto objeto da contratação, devidamente 
previstas no Termo de Referência,  sera()  observadas as seguintes regras básicas: 
7.2.01. Quando a entrega do objeto for realizada for concluída, caberá à CONTRA- 

TADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, 
o qual verificará o objeto fornecido e confeccionará um termo de recebimento pro-
visório, identificando os produtos, cuja finalidade é apenas para atestar que a Con-
tratada entregou os produtos na data estipulada na solicitação, fornecendo uma 
cópia do documento à CONTRATADA. 

7.2.02. Juntamente com a entrega dos produtos, ou no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos 
termos definidos pelo Departamento de Compras do Município. 

7.2.03. Após o recebimento provisório, o Município, por meio de comissão de rece- 
bimento, formada por três servidores, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, 
a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto entregue 
com as especificações do Termo de Referência e da solicitação mencionada no su-
bitem 7.2.1., para fins de recebimento definitivo. 

7.2.04. As solicitações mencionadas no subitem 7.2.1. deverão ser carimbadas e 
assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos 
produtos, as quais serão armazenados em arquivo próprio da Secretaria Municipal 
de Finanças ou da Secretaria solicitante. 

7.2.05. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os produtos entregues, 
por meio de servidores públicos competentes, acompanhados dos profissionais en-
carregados pela solicitação de contratação, com a finalidade de verificar a adequa-
gdo dos produtos, constatar e relacionar a quantidade dos produtos a que vier ser 

recusada. 
7.2.06. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo á. fiscalização não 
atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas. 

7.2.07. No caso de rejeição dos produtos, a Contratada deverá providenciar a ime- 
diata troca por outro objeto sem vicio ou defeito, de acordo com o Termo de Refe-
rência e a solicitação indicada no subitem 6.2., dentro do prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação 
das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade 
todos os custos da operação de troca do objeto. 

7.2.08. 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 ob-
jeto substituído, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das 
vias para a empresa contratada. 

7.2.09. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempes- 
tivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado A. 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. 

7.2.10. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código 
de Defesa do Consumidor). 

7.2.11. A notificação a que se refere o subitem 7.2.7 poderá ser encaminhada via  e- 
mail  para a CONTRATADA. 

7.2.12. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo, 
nos termos deste edital, poderá ensejar a responsabilização administrativa dos 
agentes públicos que se omitirem. 

7.2.13. As notas fiscais dos produtos recebidos de forma parcial ao solicitado na 
forma do subitem 6.2., somente serão enviadas para liquidação e posterior paga-
mento a partir do momento em que for entregue o restante. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A Contratada obriga-se a: 

a) entregar os produtos em perfeitas condições no tempo, lugar e forma esta-
belecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da cláusula se-
gunda 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 dos produtos previamente agendado pela Admi-

nistração Municipal; 
d) encaminhar á. Administração Municipal a Nota Fiscal correspondendo ao 

valor do objeto adquirido, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 

2 (dois) dias após a entrega do objeto; 
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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 dos produtos, os motivos que impossibilitem o cum-
primento 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 obri-
gada; 

11) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, pre-
videncidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na en-
trega dos produtos; 

i) caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os ônus 
com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funci-
onários e veículos, para o fornecimento dos produtos. 

8.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e in-
fralegais na execução desta Contratação. 

8.2.01. 0 Contratada é responsável pelos danos causados à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

8.2.02. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a respon- 
sabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta 
contratação. 

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente os produtos desta contração, por meio do fiscal de 
contratação; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência, 
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. 
e)  

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA 
10.1. 0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

11. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 
11.1. 0 contrato será gerenciado e fiscalizado por Maicon Couto. 

12.DA LEGALIDADE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DA ADOÇÃO DO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. A modalidade de licitação por dispensa possui amparo na Lei Federal 

14.133/2021:  Art.  75. É dispensável a licitação: 

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



Luc Zanon 

Município de 
Capanema - PR 

12.1.01. 11 - 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. 

12.2. 0 Regime de Registro de Prego possui fulcro no § 6° do  art.  82 da Lei n° 14.133 de 
2021, que dispõe: "0 sistema de registro de preços poderá, na forma de regula-
mento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação 
para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão 
ou entidade". 
12.3. Dessa forma, a existência de preços registrados implicará compromisso de forne-
cimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar. 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES 
13.1. 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. 
As Informações Técnicas devem ser solicitada a Secretaria Municipal de Administração, 
(46) 3552-1321 com a Sra. Luciana Zanon, ou pelo  e-mail  adm@capanema.pr.gov.br. Lo-
cal de Entrega: Prefeitura Municipal de Capanema, 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) 09 dia(s) do mês de maio de 2022.  

Secretária Muni p. de Administração 

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



ENDEREÇO: Rua Otávio  Ica.  de Mattos, 1330 

COMPLEMENTO: 

TELEFONE: 

ODADE:  

CONTATO: Evaristo Dagostin 

UI: PR 

Gráfica Iguaçu BAIRRO: Centro 

46 3552-1897 

Capanema 

ORÇAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: DAGOSTIN & CIA. LTDA. - ME  

CNN: 10.515.896/0001-03  

    

EMAIL: 

 

al dagostin@yahoo.com.br  

 

      

      

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE CAPANEMA-PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

LOTE ÚNICO TODOS OS PRODUTOS QUE DEVEM CONSTAR SiMBOLOS OFICIAIS MUNICIPAIS DEVERÃO SEGUIR AS NORMATIVAS /CORES/ 

DESENHOS, DISPONÍVEIS NOS FORMATOS PNG, COREL 2020 E CORE. X1 NO  LINK:  https://wN.vw.capanema.prgov.brimunicipio/simbolos  

LOTE ÚNICO 

Item 

_... 

Código 

produto 
Produto/Serviço Quantidade Unidode Preço rri6ximo Preçoil)ixinto Ma! 

1 61250 
CARIMBO MEDINDO 25X25MM. REFERÊNCIA: 

TRODAT PRINTY 4933 OU SIMILAR. 
30,00  UN  110,00 3,300,00 

61247 
CARIMBO M EDINDO 36X12MM. REFERÊNCIA: 

TRODAT PRINTY 4911 OU SIMILAR. 
30,00  UN  35,00 1,050,00 

3 61251 
CARIMBO MEDINDO 40X4OMM. REFERENCIA: 

TRODAT PRINTY 4924 OU SIMILAR. 
50,00  UN  100,00 5.000,00 

61248 
CARIMBO MEDINDO 43X18MM. REFERÊNCIA: 

TRODAT PRINTY 4912 OU SIMILAR. 
30,00  UN  37,00 1.110,00 

5 61249 
CARIMBO MEDINDO 55X20MM. REFERÊNCIA: 

TRODAT PRINTY 4013 OU SIMILAR. 
30,00  UN  41,00 1.230,0D 

6 61252 
CARIMBO MEDINDO 60X4OMM, REFERÊNCIA: 

TRODAT PRINTY 4927 OU SIMILAR. 
50,00  UN  100,00 5.000,00 

7 61307 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 25X25MIVI. 

REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 4933 OU SIMILAR. 
30,00  UN  20,00 600,00 

3 61304 
REM. PARA CARIMBO MEDINDO 36X12MM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4911 OU SIMILAP,. 
20,00  UN  17,00 340,00 

9 61308 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 40X4OMM. 

REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 4924 OU SIMILAR. 
70,00  UN  19,00 1.330,00 

10 61305 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 43X18MM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4912 OU SIMILAR. 
30,00  UN  17,00 510,00 

11 61306 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 55X20MM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4913 OU SIMILAR. 
30,00  UN  18,00 540,00 

12 61309 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 60X4OMM, 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4927 OU SIMILAR. 
50,00  UN  19,00 950,00 

TOTAL - 
20.960,00 

DATA: 07/04/2022 

6: VC! ,f71  

10.515.896/0001-03 

DAGOSTIN 8, CIA. LTDA 
- ME - 

Rua OtAvio Foo. de hisittos, 1330 
Fundos - Centro 

M760-000 - CAPANEMA - PR 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSÍVEL COM 

CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 



rit.:s Impres$6015 
• /4,...;€44,11:4 4....owenfarlif 

ERAGLIDES ERALDO DAHMER PLACAS PUBLICITARIAS - ME 
CNP,1 15.740.810/0001-51 - Inscrição Estadual 90598798-44 

Rua Pernambuco, 1386 - Centro 
85760-000 - Capanema PR  

Vi suArt 

ORÇAMENTO 

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

LOTE ÚNICO TODOS OS PRODUTOS QUE DEVEM CONSTAR SiMBOLOS OFICIAIS MUNICIPAIS DEVERÃO SEGUIR AS NORMATIVAS 

/CORES/ DESENHOS, DISPONÍVEIS NOS FORMATOS PNG, CORR. 2020 E COREL X1 NO  LINK,  
https://www.capanema.pr.gov.br/municipio/simbolos  

Loft  ÚNICO 

Kern  
Código  

produto 
Produto/Serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo totzll 

61250 
CARIMBO MEDINDO 25X25MM. REFERENCIA: 

TRODAT PRINTY 4933 OU SIMILAR. 
30,00  UN  125,00 3.750,00 

61247 
CARIMBO MEDINDO 36X12MM, REFERENCIA: 

TRODAT PRINTY 4911 OU SIMILAR, 
30,00  UN  36,00 1.080,00 

61251 
CARIMBO MEDINDO 40X4OMM, REFERENCIA: 

TRODAT PRINTY 4924 OU SIMILAR. 
50,00  UN  126,00 6.300,00 

61248 
CARIMBO MEDINDO 43X18MM. REFERENCIA: 

TRODAT PRINTY 4912 OU SIMILAR 
30,00  UN  40,00 1.200,00 

61249 
CARIMBO MEDINDO 55X2OMIVI. REFERÊNCIA: 

TRODAT PRINTY 4913 OU SIMILAR. 
30,00  UN  50,00 1.500,00 

6 
, 

61252 
CARIMBO MEDINDO 60X4OMM. REFERENCIA: 

TRODAT PRINTY 4927 OU SIMILAR. 
50,00  UN  130,00 6.500,00 

7 61307 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 25X25MM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4933 OU SIMILAR. 
30,00  UN  22,00 660,00 

s 61304 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 36X12MM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4911 OU SIMILAR. 
20,00  UN  20,00 400,00 

9 61308 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 40X4OMM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 4924 OU SIMILAR. 
70,00  UN  22,00 1.540,00 

1.0 61305 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 43X18MM. 

REFERENCIA: TRODAT PRINTY 491.2 OU SIMILAR. 
30,00  UN  20,00 600,00 

11 61306 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 55X2OMM, 

REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 4913 OU SIMILAR. 
30,00  UN  22,00 660,00 

12 61309 
REFIL PARA CARIMBO MEDINDO 60X4ON4M. 

REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 4927 OU SIMILAR. 
50,00  UN  22,00 1.100,00 

TorAt 25.290,00  

DaNlmel,  

vacoes ssa\ 
_ta 05/0412022 

?\acas 
03\\0.0as 

 

40 ,Z1010001-S1 

0 ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSÍVEL COM 

CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 



RAZÃO SOCIAL: I RAVI° GIARETTA GRAF ‹A  

CNN: 35.747.091/0001-08 EMAIL, j TÇQfJJ  

ENDEREÇO RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS 

COMPLEIVIENT AO LADO DA ARTCOLLOR BAIRRO:  CENTRO 

TELEFONE 46 3552-1486 CONTAT0,  167) 991141950 

CIDADE CAPANErvIA UF PR 

AQUISICÃO DE CARIMBOS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO 

DE CAPANEMA-PR, 

MODALIDADE: DISPENSA DE  LICIT  AÇÃO 

PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS APÓS A  SOLICIT  AÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 

PRAZO  OE  PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 22  MUSES.  

LOTE ÚNICO rODOS OS PRODUTOS  QM  DEVEM CONSTAR SiMBOLOS OFICIAIS MUNICIPAIS MIRA° SEGUIR AS NORNIATWAS /CORES/ 
DESENHOS, 0.1SPONiVEIS NOS FORMATOS PNG,  COI(  2020 E COME XI NO  LOW:  hteps://www.capanenla,pr.itov brimunIcipirk/sinibuItn 

LOTE.UNK9 

1t4m) 
COchgo 

orcAiuto 
ProduteServico ClumItkiacto I Linidade PrfIÇO MAX/1110 PrKG méximo totai 

, 
.... i2'..i0 

C.r‘Pi M  SO NIE  UNDO 2S X2 SMM REFERENCIA 

TRODAT PRINTY 4933 OU SIMILAR 
40.00 UN  s.,.; ... 

--1--.. 

61247 
CARIMBO MEDINDO 36Y 1211/40.4 REFfiLTNCÇA: 

IRODAI RRfl‘41-,'" 4911 OU SIMILAR. 
30,00  UN  4,r,,00 i 30; 04, 

,. 

3 612S1 
F.:AKIMBO NV:DINO° 40X40NIM REF  E RtNCIA 

, RODAI PC Ti 4924 OU SIMILAR. 
50.00  UN  %UR) 4 54,9(1 

4  . 61248 
CARIMBO MEDINDO 43X 18MM. REEF:Pt-NM: 

TRODAT PRINTY 491200 SIMILAR.  
30,00 t.1N 60,  OD  1. RM,00 

,, 

—4 
61249 

CAR  IMBO MEDINDO S5X2EIMM KEEP  ENCIA 

rRDDAT PRINTY 4913 00 SIMILAR. 
30,00 LIN /0,00 2.1(4.00 

i 
.. 

61292 
CARIMBO MEDINDO 60X4OMM RE F FRfNEIA: 

I ftguA r PRJNTI 4927 01,1 SIM  Loft,  
'1,0,00  UN  riLI,QC .1000,00 

6110.7 
REF1L PARA CARIN4R0 MEDINDO 2SX?StVIIVI 

RE.FfRENCIA: TRODA1 PRIN rv 4933 OU 
30,00 .,,,r,„ 

,ItVIILAR.  
;6,00 7.$0,013 

..,:, ..II.A. 

611u 

PARA CARIMBO MEDINDO 36X12MM, 

 RE%-i•;PENS IA: 7. fI("6:4‘j PRINTY 4521) LIU WILAR  
F f:F  IL PARA C.ARIMI30 MEDINDO 40X4OMM 

, Bo  f.,,P,t;NC.IA TRODAT PRINTY 4924 U SIMI R 

10,00  UN  7.0.,00 4r3),0G 
-- 

71)00 IN 2 'i, 00 1 l',0,,10  
— 

10 6130'J 
REHL PARA CARIMBO MEDINDO 43X18MMSI 
__ ,., 

41.0 kfttlICIA. TRODAT PRINTY 491? OU SIM4AR  
30.00 t N  

11 61306 
REF  II. PARA CARIMBO Mr.  DINDO 55X2OM NI 

Rif  §RENÇIA TRODAI PRIN,TY *13 OV_SIMI4AR,  

. 
10.00  UN  2C.00  

I 1? 
I 

61309 
REF IL PARA CARIMBO MEDINDO 60X4OMM 

REI ERNÇIA. rRODA I PRINTY 4927 (:) 
,

LIVIAR. 
S(.1 UN  

i 

...., ,.. ..,..... _. , 
TOTAL 

DATA 01/0412022 

I O ORÇAMENTO  ()EVE  SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIP10 DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSiVEL COM 1 

CASEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS EOLHAS, 



adm@capanema.pr.gov.br  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

adm@capanema.pr.gov.br  

quarta-feira, 30 de março de 2022 17:12 
'Era - VisuArt - Artes e Impressões Cpma 3552-2679 9978-4038' 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 

ORÇAMENTO MATERIAL CARIMBOS.xlsx 

Boa tarde 
Encaminho em anexo, orçamento para licitação de CARIMBOS para as diversas secretarias do 
Mu nicipio. 
Peço que devolva carimbado e assinado o mais rápido possível.  Se possível retornar o mesmo 
por  e-mail.  
Favor observar atentamente o descritivo e demais características do orçamento. 
Qualquer dúvida., estamos à disposição. 
Grata 

Luciana Zanon 
Secretária Municipal de Administração.  
Dec.  6.930/2021 
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adm@capanema.pr.gov.br  

De: postmaster@outlook.com  

Enviado em: quarta-feira, 30 de março de 2022 17:12 

Para: adm©capanema.pr.gov.br  

Assunto: Entregue: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00249.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

'Era - VisuArt - Artes e Impressões Cpma 3552-2679 9978-4038' (erakidehotmail.com) 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 

'40111.11111 

• 

• 



adm@capanema.pr.gov.br  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

Anexos: 

adm@capanema.pr.gov.br  
sexta-feira, 1 de abril de 2022 09:50 
'igalgrafica@gmail.com' 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 

ORÇAMENTO MATERIAL CARIMBOS.xlsx  

Born  dia, 
Encaminho em anexo, orçamento para licitação de CARIMBOS para as diversas secretarias do 
Mu nicipio. 
Peço que devolva carimbado e assinado o mais rápido possível.  Se possível retornar o mesmo 
por  e-mail.  
Favor observar atentamente o descritivo e demais características do orçamento. 
Qualquer dúvida, estamos à disposição. 
Grata 

0. r'? 
'4:1g-zzAd* 
Luciana Zanon 
Secretária Municipal de Administração.  
Dec.  6.930/2021 



adm@capanema.pr.gov.br  

De: Gráfica Igal <igalgrafica@gmail.com > 
Enviado em: segunda-feira, 4 de abril de 2022 15:48 
Para: adm@capanema.pr.gov.br  
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 
Anexos: scan  flavio IGAL.jpeg; ORÇAMENTO MATERIAL CARIMBOS.xlsx 

boa tarde, segue em anexo o orçamento solicitado. 

Att, IGAL 

Em  sex.,  1 de abr. de 2022 às 09:50, Gráfica Igal <igalgrafica@gmail.com> escreveu: 

• 
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adm@cafanema.pr.gov.br  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

adm@capanema.pr.gov.br  
quarta-feira, 30 de março de 2022 17:13 
'evaristodagostin19@gmail.come 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 
ORÇAMENTO MATERIAL CARIMBOS.xlsx 

Boa tarde 
Encaminho em anexo, orçamento para licitação de CARIMBOS para as diversas secretarias do 
Município. 
Peço que devolva carimbado e assinado o mais rápido possível. Se possível retornar o mesmo 
por  e-mail.  
Favor observar atentamente o descritivo e demais características do orçamento. 
Qualquer dúvida., estamos à disposição. 
Grata 

.Luciana Za.non 
Secretaria Municipal de Administração.  
Dec.  6.930/2021 



adm@capanema.pr.9ov.br  

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

Enviado em: quarta-feira, 30 de março de 2022 17:13 

Para: adm@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Return receipt  

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00243.txt  

The original message was received at Wed, 30 Mar 2022 17:12:40 -0300 from 

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

The following addresses had successful delivery notifications <evaristodagostin19@gmail.com> (relayed 

to non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows <evaristodagostin19@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 

19 
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adm@capanema.pr.gov.br  
11.711.11A  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

Anexos: 

 

adm@capanema.pr.gov.br  

segunda-feira, 4 de abril de 2022 17:35 
'artes@impressionecv.com.br* 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE CARIMBOS 
ORÇAMENTO MATERIAL CARIMBOS.xlsx 

Boa tarde 
Encaminho em anexo, orçamento para licitação de CARIMBOS para as diversas secretarias do 
Mu nicipio. 
Peço que devolva carimbado e assinado o mais rápido possível.  Se possível retornar o mesmo 
por  e-mail.  
Favor observar atentamente o descritivo e demais características do orçamento. 
Qualquer dúvida., estamos à disposição. 
Grata 

!a 

Luciana Zanon 
Secretária Municipal de Administração.  
Dec.  6.930/2021 



ORÇAMENTO 
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  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, para aquisição parcelada, conforme necessidade das 
diversas Secretarias, observadas as características e demais condições definidas neste Termo de Referência e seus 
anexos. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇO 

PRAZO DE ENTREGA: 2 (dois) Dias 
PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 
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oselia Kriger  Becker  P 
Chefe do Setor de Licitações 

Município de 
Capanema PR 

CERTIDÃO 

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, 
informo que a orgamentagdo é feita pela Secretaria Demandante e não pelo Setor de 
Licitações, por esse motivo a Planilha com o Prego final é assinada pelo(a) Secretário(a) 
da Pasta. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 09 
dia(s) do mês de maio de 2022. 

• 

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



EVARISTO DAGOSTIN NETO 
Sócio Administrador 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM. 08101 /2010 

• SOB NÚMERO: 20100049150 

5 
Protocolo: 10/004915-0, DE 07/01/2010 

Empresa:41 2 0635387  
VAGOSTIN CIA VIDA -HE _ 

SEBAST1A0 MOTA 
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO 

BENS DAGOSTIN o 
Sócio 

sco 
• ir1140 

. gi* 

folha: 1 de 1 

DAGOSTIN & CIA LTDA ME 
CNPJ 10.515.896/0001-03 

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1. EVARISTO DAGOSTIN NETO, brasileiro, casado sob o regime de 
Comunhão Universal de Bens, nascido em 25/01/1954, comerciante, portador 
do  OFF.  n° 297.533.769-87 e Cédula de Identidade sob n° 1.631.059-
SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Otavio Francisco de Mattos n° 
1330, centro, nesta cidade de Capanema — PR, CEP 85.760-000 e 
2. RUBENS DAGOSTIN, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão 
Universal de Bens, nascido em 07/05/1961, comerciante, portador do CPF. n° 
723.905.309-15 e Cédula de Identidade sob n° 5.129.488-2-SESP/PR, 
residente e domiciliado na Rua Antonio Niehues n° 522, nesta cidade de 
Capanema — PR, CEP 85.760-000. Únicos sócios da empresa DAGOSTIN & 
CIA LTDA ME, com sede na Rua Otavio Francisco de Mattos, n° 1330, 
Fundos, nesta cidade de Capanema-PR, CEP 85.760-000, registrada na Junta 
Comercial do Estado do  Parana,  sob o NIRE 41206353875, por despacho em 
sessão de 28/11/2008, e inscrita no CNPJ sob o n° 10.515.896/0001-03 
resolvem, assim, alterar o contrato social: 

CLAUSULA PRIMEIRA —. Fica excluída do objeto social a atividade de: 
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial 
e de escritório, exceto formulário continuo. 

CLAUSULA SEGUNDA: Fica incluída ao objeto social a seguinte atividade: 
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção. 

PARÁGRAFO UNICO: Em virtude da modificação a Cláusula 30  do Contrato Social o objeto 
social passa a ter a seguinte redação: 
- Gráfica: Impressão de materiais sob encomenda, para escritório, recibos, diplomas, convites, 
faixas, cartazes e materiais diversos; 
- Serviços de acabamentos gráficos; 

Comercio varejista de artigos de papelaria. 
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção. 

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições de presente instrumento. 

CLAUSULA QUARTA: 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 assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento 
em 3 (três) vias, de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 06 de janeiro de 2010. 

c _ — 



CAI XA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 10.515.896/0001-03 

Razão Social:DAGOSTIN E CIA LTDA 

Endereço: RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATOS 1330 FUNDOS / 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 servir6 de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

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

Certificação Número: 2022040901014156960798 

Informação obtida em 18/04/2022 07:55:03 

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

  

Voltar Imprimir 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DAGOSTIN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.515.896/0001-03 
Certidão ng: 11842097/2022 
Expedição: 14/04/2022, as 10:32:08 
Validade: 11/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DAGOSTIN & CIA LTDA (UOTJZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o ng 10.515.896/0001-03, 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 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Previa ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  



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: DAGOSTIN & CIA LTDA 
CNPJ: 10.515.896/0001-03  

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 à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 09:18:32 do dia 21/10/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/04/2022. 
Código de controle da certidão: 91DA.7B5F.821D.6D78 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026548251-54 

Certidão fornecida para o CNPJ/11AF: 10.515.896/0001-03 
Nome: DAGOSTIN & CIA LTDA 

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 12/08/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagina 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (14/04/2022 10:29:26) 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
10.515.896/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
28/11/2008 

NOME EMPRESARIAL 
DAGOSTIN & CIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
GRAFICA IGUACU 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 

NÚMERO 
1330 

COMPLEMENTO 
FUNDOS 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
trevisan73@brturbo.com.br  

TELEFONE 
(46) 3552-1897/ (46) 3552-1500 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.**.* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO 
CADASTRAL 
28/11/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
***.***. 

DATA DA SITUAÇÃO 
ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 14/04/2022 às 10:22:45 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 



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 PERIODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATE 20/05/2022, 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. 

NEGATIVA N°: 1296/2022 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: DAGOSTIN & CIA LTDA - ME 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
9ZTMH282QE5ZC4XJ4RAE 

Inscrição Municipal CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

30350 10.515.896/0001-03 90463700 - 98 
ENDEREÇO 

001 

R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1330- FUNDOS - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Impressão de material para outros usos, Serviços de acabamentos gráficos, Serviços de gravação de 
carimbos, exceto confecção, Comércio varejista de artigos de papelaria 

Certidão emitida no dia Capanema, 21 de Março de 2022. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5ZC4XJ4RAE 



Municipio de 
Capanema PR  

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 09 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio datado de 08/09/2021, 
objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes 
com vistas: 

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

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

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

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

Atenciosamente, 

Américo Be116 
Prefeito Municipal 

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



Município de P33 

Capanema PR 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 09 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 09/05/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 
PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICiPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, 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 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 390 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 830 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 840 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 850 07.001.12.361.1201.2102 104 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1230 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1410 07.001.12.367.1201.2106 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1630 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1760 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 2040 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 2710 09.001.10.301.1001.2400 2494 . 3.3.90.30.16.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2710 09.001.10.301.1001.2400 2494 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 3530 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 4430 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 4800 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 4950 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 5060 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 5160 13.001.04.121.0402.2022 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

Respeitosamente,  

it) 
Van'W a Trento 

CRC PR 079544/0-4 

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



Município de 
Capanema PR 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, 
de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 6. Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ. Do outro lado a empresa 30000CXXXXXXX. , inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° XXX , com sede na XXXX.XXXXX, n° )(XXX - CEP: 
XXXXXX - BAIRRO: XXXXXXX, no Município de XXXXXX.XX, neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF n° XXXXXXXXXXXX, Portador(a) do 
RG n° )00CXXXXX, doravante 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, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS, conforme especificações contidas no termo de referência do 
Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022. 

1.2. Definição e quantidade do objeto: 

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir 
do histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a 
contratação total.  

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA DO OBJETO 
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de 

referência do Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir da 

sua assinatura. 
3.2. A vigência da ata de registro de pregos poderá ser prorrogada, uma vez, por 

mais 1 (um) ano, desde que pesquisa prévia de mercado não revele preços inferiores 
àqueles registrados. 

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo 
quantitativo do objeto previsto no subitem 1.2 desta Ata, para o novo prazo de 

vigência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA 
4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ 

xxxx), conforme descrito na cláusula 
primeira desta Ata. 
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4.2. 0 valor de cada item está descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.3. No valor de cada item estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, pedágios, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar 

e forma estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no 
termo de referência; 

5.1.2. 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; 

5.1.3. 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 ou 
conforme cronograma estabelecido entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente ata; 

5.1.5. 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; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração; 

5.1.7. 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; 

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

5.1.9. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os 
ônus do transporte transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de 
seus funcionários e veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10.. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando 
detalhadamente as indicações dos requisitos legais. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento dos 
objetos/prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078, de 1990). 

5.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 
ao objeto da presente licitação. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. 0 Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1. 0 pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 100  

(décimo) dia  fail  do mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada 
encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1° 
(primeiro) dia útil de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos produtos 
entregues no mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de 
cada unidade escolar, indicando a regularidade no fornecimento e da qualidade dos 
produtos, o qual será emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 

7.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Município de Capanema, CNPJ 
75.972.760/0001-60, Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema 
PR-  Cep  85760-000. 

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, 
a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, 
especialmente quanto A. regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

7.7. 0 pagamento  sera  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. 

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

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo 
contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) 
ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

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

I (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 OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão A. conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 
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Dotações 
Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 390 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 830 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 840 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 850 07.001.12.361.1201.2102 104 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1230 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1410 07.001.12.367.1201.2106 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1630 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 1760 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2040 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 2710 09.001.10.301.1001.2400 2494 3.3.90.30.16.00 De Exercícios 
Anteriores 

2022 2710 09.001.10.301.1001.2400 2494 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 3530 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 4430 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 4800 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 4950 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 5060 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 5160 13.001.04.121.0402.2022 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de 

preços será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência 
à 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 dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  
10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-ão 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 ã. prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a 
atualização dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços: 
a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na 

ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos 
indicados neste 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 ou manter a prestação dos serviços; 

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

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

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 da prestação de serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

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

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela 
fiscalização da Ata de registro de pregos. 

k) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado. 
11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes 

hipóteses: 
a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 3 (três) meses; 
b) 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 serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 
11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do 
cancelamento. 
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11.4. 0 cancelamento da ata 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 à. Contratante ou a terceiros. 

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

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do prego registrado deverá 
ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento 
do prego registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 
13.4 desta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. 0 cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da 
Lei n° 14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 
12.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluída, 

caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da 
ata de registro de pregos ou do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço 
prestado e confeccionará um termo de recebimento provisório, identificando os 
objetos/serviços, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os 
objetos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do 
documento à CONTRATADA. 

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

12.1.2. Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, 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 Município, por meio de 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 
entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de Referência/Projeto Básico 
e da solicitação mencionada no termo de referência, para fins de recebimento 
definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas 
e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do 
objeto/serviço, 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 Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos 
entregues/serviços prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou 
do fiscal da ata de registro de pregos ou do contrato, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação do 
objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade do objeto/serviço a que vier ser 
recusada. 
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12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto/serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo a 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/serviço, a Contratada deverá providenciar a 
imediata troca por outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o 
Termo de Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no termo de referência, 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo 
Município, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, 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 objeto 
substituído/ refazimento do serviço, para posterior emissão de Nota fiscal, 
disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 
tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) 
dias anteriores 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 licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato 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 edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos 
que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado 
na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e 
posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS  

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 
a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos 

serviços; 
b) der causa 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; 

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



Municipio de 
CapaneMa - PR 

e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da 
contratação; 

f) ensejar o retardamento do fornecimento do objeto/prestação dos serviços 
sem motivo justificado, 

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

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 
neste documento e/ou na Lei n° 14.133, de 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 a execução dos serviços em horas, será 

de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora 
de atraso na entrega; 

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

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do 
objeto/execução dos serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na 
requisição de fornecimento, 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, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata 
não especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de ate 3% (um por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 
desta Ata, no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, 
motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as 
demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta 
Ata, quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos 
serviços. 
13.5. As penalidades  sera()  aplicadas após regular processo administrativo, em que 

seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 
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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 
cabíveis. 

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

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

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

instrumento serão decididos pela 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. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-do pelas 
cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta 
Ata, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1. Considera-se para esta contratação direta: 

17.1.1. Sistema de registro de pregos: é o conjunto de procedimentos para 
realização de registro formal de preços relativos d prestação de serviços futuros pela 
empresa contratada. 

17.1.2. Ata de registro de pregos: documento vinculativo e obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o 
objeto, os pregos, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem 
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praticadas, conforme as disposições contidas neste instrumento de contratação 
direta e na proposta apresentada. 

17.1.3. Orgdo gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte - órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto 
de procedimentos para registro de pregos e pelo gerenciam.ento da ata de registro de 
pregos dele decorrente. 
17.2. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio 

da Agente de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos pregos 
registrados, e ainda o seguinte: 

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de pregos. 
17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias 
contratações. 
17.2. Caberá ã. Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto A. Secretaria 

Municipal de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o 
requerimento de fornecimento/prestação de serviços de que trata o termo de referência. 

17.3. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação pertinente as licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições. 

17.4. Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao 
Setor de Licitações e Contratos o controle e o acompanhamento de possíveis alterações 
dos preços. 

17.4.1. Os pregos registrados atualizados não poderão ser superiores aos 

preços praticados no mercado. 
17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de 

comunicação oficial do Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar pregos constantes do 

registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 
17.6.1. A impugnação de que trata o subitem 17.6 deverá ser encaminhada, 

mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a 
qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 

17.7. Os pregos registrados serão confrontados periodicamente, verificando a 
compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos pregos 
registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) 
da Ata de Registro de Pregos para promover a renegociação dos pregos de forma a 

torná-los compatíveis com os de mercado. 
17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, 

o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o 

disposto na legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
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18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a 
terceiros, decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços ou contrato, nos termos 
do Código de Defesa do Consumidor. 

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser 
demandada em juizo por terceiros, em razão do fornecimento dos 
produtos/prestação dos serviços ora contratados, o Município irá se utilizar do 
instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada irá se 
responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder 
Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer 

responsabilidade. 
18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos 
serviços. 

18.3. Incumbe a Contratada o ônus da prova da regularidade dos 
produtos/serviços. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA -  DA PUBLICAÇÃO  
19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  

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

20. CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. 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 lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a)  
representante da empresa detentora dos pregos registrados nesta Ata. 

Capanema/PR, 12 de julho de 2021. 

AMÉRICO  BELLE XXXXXXXX 
Prefeito Municipal Representante Legal 

XXX.XXXXXXXXX 
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PARECER JURÍDICO N° 46/2022 

REQUERENTE: Agente de Contratações  
AREA  ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e outros 
ASSUNTO: Dispensa de licitação com adoção do sistema de registro de preços para 
aquisição de carimbos e refis. 

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. ADOÇÃO DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. APLICAÇÃO 
DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS (LEI N° 14.133/2021). 
JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. 
PARECER FAVORÁVEL. 

1. CONSULTA: 

0 Setor de Licitações encaminha para análise da Procuradoria-Geral, 

processo de dispensa de licitação com adoção do sistema de registro de preços. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.904/2021; 

II) Solicitação da contratação;  

III) Estudo Técnico Preliminar; 

IV) Termo de referência; 

V) Pesquisa de preços com e-mails,  

VI) Orçamento definitivo da contratação; 

VII) Certidão emitida pela Agente de Contratação, 

VIII) Documentação da futura empresa a ser contratada; 

IX) Despacho do Prefeito Municipal; 

X) Parecer do Departamento de Contabilidade; 

XI) Minuta da ata de registro de preços. 

E o relatório. 

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

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

Com efeito, passamos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do fei 
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2.1. Da licitação: do cabimento da dispensa de licitação 

Dispõe o  art.  72, da Lei 14.133. de 2021:  

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

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou 
projeto executivo; 

H - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 
estabelecida no  art.  23 desta Lei; 

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

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

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

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

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

No que tange aos aspectos formais do processo, denota-se que a presente 

contratação direta cumpre satisfatoriamente os requisitos legais, pois constam nos 

autos os documentos reputados essenciais, até o momento. 

Além disso, consta no termo de referência a justificativa para a contratação 

direta, a razão de escolha do contratado e a justificativa do preço, as quais reputo 

significativas e válidas para o caso em apreço. 

Por seu turno, quanto ao fundamento legal para a realização da contratação 

direta, por meio de dispensa de licitação, extrai-se da nova Lei de Licitações e 

Contratos o seguinte:  

Art.  75. E dispensável a licitação: 

(..) 
- para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

Por seu turno, no que toca A. justificativa do preço, vejamos o que dispõe a nova 
Lei:  

Art.  23. 0 valor previamente estimado da contratação deverá ser 
compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos 
constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem 
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades 
do local de execução do objeto. 

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

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

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

Com efeito, consta no processo a cotação formal com trés fornecedores e a 
justificativa da escolha dos fornecedores cotados, cuja veracidade e idoneidade dos 
argumentos são de exclusiva responsabilidade do subscritor da justificativa. 

Portanto, pelas razões trazidas no PA, verifico o cumprimento das exigências 

legais, patente o interesse público envolvido. 

2.2. Da documentação da futura contratada  

Em qualquer contratação pública exige-se da futura contratada a apresentação 

de documentos essenciais previstos na Lei n° 14.133/2021, relativos à habilitação 

jurídica, A. regularidade fiscal e A trabalhista. 

A propósito, indico que a análise da regularidade da documentação é atribuição 

da Agente de Contratação e da sua Equipe de apoio. 

2.3. Do sistema de registro de preços  
No caso vertente, Administração optou pelo sistema de registro de preços. A esse 

respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei n9  14.133, de 2021, cujo  
art.  84, § 6', dispõe o seguinte: 

§ 6° 0 sistema de registro de pregos poderá, na forma de regulamento, 
ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para 
a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um 6rg 
ou entidade. 

-..„  
co  

Para regulamentação da contratação por registro de preços, há o Decreto 2 
Federal n9- 7.892/2013, que estabelece as hipóteses de contratação suscetíveis de 2.61  
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serem processadas por esta sistemática e, no âmbito Municipal, o Decreto n° 
4.118/2007. 

É o que estabelece o  art.  3' do Decreto Federal n° 7.892/2013:  

Art.  32  0 Sistema de Registro de Pregos poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes; 

- quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa;  
HI  - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 
ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Neste prisma, verifica-se que o presente procedimento licitatório atende aos 
requisitos legais para a adoção do SRP, notadamente os incisos I, II,  III  e IV 
supramencionados. 

Além disso, na própria Ata de registro de preços consta a regulamentação do 
sistema de registro de preços adotada para esta contratação, o que supre a exigência 
legal, na visão desta Procuradoria, considerando a suficiência e adequação das regras 
estabelecidas. 

2.4. Da minuta da Ata de registro de pregos 
Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do  art.  1°, II, do 

Decreto n° 7.892/13: preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, entre outras, contendo as cláusulas obrigatórias que o caso requer, 
especialmente as regras aplicáveis previstas no  art.  92, da Lei n° 14.133, de 2021, 
adaptadas ao objeto contratual, nos termos do modelo confeccionado pela PGM. 

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

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

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

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

contratação direta, na forma em que se encontra. 

Resta, ainda: 
a) a conferencia da documentação da(s) futura(s) Contratada(s) pela Age 

de Contratação e Equipe de Apoio; 
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b) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal; 

c) a assinatura da Ata pelas partes; 

d) a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, no  pram  

de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato  (art.  94, II e § 

1° c/c  art.  176, P.O., I, ambos da Lei n° 14.133, de 2021); 

e) a disponibilização deste processo de dispensa de licitação, na integra, no 

Portal de Transparência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da 

assinatura do contrato  (art.  94, II e § 10 c/c  art.  72, P.O., ambos da Lei n° 14.133, de 

2021). 

Município de Capanema, Estado do Paraná -  Cidade da Rodovia Ecológica - 
Estrada P rque Caminho do Colono, aos 9 dias do mês de maio de 2022 

)Q1/6/ kitAxiL7'  
ba J r _ 36103t  
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 34/2022 

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: DAGOSTIN 86 CIA LTDA 
CNPJ:10.515.896/0001-03 
ENDEREÇO: RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1330 BAIRRO:CENTRO 
CIDADE: CAPANEMA PR CEP:857620-000 
TELEFONE: 46 35521897 E-MAIL:al_dagostin@yahoo.com.br  

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS , em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, 

inciso II, da Lei 14.133/2021 

Total: R$ 20.960,00(Vinte Mil, Novecentos e Sessenta Reais). 

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



Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Município de 
Capanema PR 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2022 

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 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOSPR. 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: DAGOSTIN 85 CIA LTDA 
CNPJ:10.515.896/0001-03 
ENDEREÇO: RUA OTAVIO FRANCISCO DE mArrros, 1330 BAIRRO:CENTRO 
CIDADE: CAPANEMA PR CEP:857620-000 
TELEFONE: 46 35521897 E-MAIL:al_dagostin@yahoo.com.br  

Objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS , 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) 11 
dia(s) do mês de maio de 2022 

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



rs.  

Município de 
Capanema - PR 

ftd 1  

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o 
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS , conforme parecer Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso II, 
da Lei 14.133/2021  

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

Unidad 
e  

Prego 
maxim  
o 

Prego 
máximo 
total 

1 61250 CARIMBO MEDINDO 25X25MM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4933 OU SIMILAR. 

30,00  UN  110,00 3.300,00 

2 61247 CARIMBO MEDINDO 36X12MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4911 OU SIMILAR. 

30,00  UN  35,00 1.050,00 

3 61251 CARIMBO MEDINDO 40X4OMM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4924 OU SIMILAR. 

50,00  UN  100,00 5.000,00 

4 61248 CARIMBO MEDINDO 43X18MM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4912 OU SIMILAR. 

30,00  UN  37,00 1.110,00 

5 61249 CARIMBO MEDINDO 55X20MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4913 OU SIMILAR. 

30,00  UN  41,00 1.230,00 

6 61252 CARIMBO MEDINDO 60X4OMM, 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4927 OU SIMILAR. 

50,00  UN  100,00 5.000,00 

7 61307 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 25X25MM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4933 OU SIMILAR. 

30,00  UN  20,00 600,00 

8 61304 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 36X12MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
49110U SIMILAR. 

20,00  UN  17,00 340,00 

9 61308 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 40X4OMM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4924 OU SIMILAR. 

70,00  UN  19,00 1.330,00 

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



Municipio de 
Capanema - PR 
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10 61305 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 43X18MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4912 OU SIMILAR. 

30,00  UN  17,00 510,00 

11 61306 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 55X20MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT PRINTY 
4913 OU SIMILAR. 

30,00  UN  18,00 540,00 

12 61309 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 60X4OMM. 
REFERENCIA: TRODAT PRINTY 
4927 OU SIMILAR. 

50,00  UN  19,00 950,00 

OTAL 20.960,00 

VALOR TOTAL: R$ 20.960,00(Vinte Mil, Novecentos e Sessenta Reais). 

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

A ico Bell \  
Prefeito  Municip 

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



licitacao@capanema.pr.gov.br  
t) e.0 

De: licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2022 17:15 

Para: 'admsaude@capanema.pr.gov.br'; sadm@capanema.prgov.br'; 

'acaosocial@capanema.prgov.br';  'Lucian  Pilati'; 

lagricultura@capanema.prgov.br'; 'educacaos; GUILHERME 

(planejamento.alexand re@capanema.prgov.br); 

lindustriaecomercio@capanema.prgov.br' 

Assunto: DISPENSA DE CARIMBOS 

Anexos: Classificação por Fornecedor.pdf 

BOA TARDE 

A DISPENSA OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS • ESTA PRONTA, PODERÁ SER UTILIZADA A PARTIR DE 12/05/2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselialicitacao(a caRanema.prtgov.br  
licitacaoca capanema.pr.gov.br  

• 



licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

Anexos:  

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

quarta-feira,  11 de  maio  de 2022 17:15 

licitacao@capanema.pr.gov.br  

Return receipt 

details.txt;  Anexo sem titulo  00009.txt 

The original message was received at Wed, 11 May 2022 17:14:30 -0300 from 

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

The following addresses had successful delivery notifications  <acaosocial@capanema.pr.gov.br> 

(successfully delivered to mailbox) <adm@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox) 

<admsaude@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox) <agricultura@capanema.pr.gov.br> 

(successfully delivered to mailbox) <educacao@capanema.prgov.br> (successfully delivered to mailbox) 

<industriaecomercio@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox) 

<planejamento.alexandre@capanema.prgov.br> (successfully delivered to mailbox) 

kj<gerenciademaquinas@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows  <acaosocial@capanema.prgov.br>... Successfully delivered 

<adm@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered <admsaude@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

<agricultura@capanema.prgov.br>... Successfully delivered <educacao@capanema.pr.gov.br>... Successfully 

delivered <industriaecomercio@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

<planejamento.alexandre@capanema.prgov.br>... Successfully delivered <gerenciademaquinas@gmail.com>... 

relayed; expect no further notifications 
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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 
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Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
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Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons 
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ATOS LICITATORIOS 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema do dia 
11/05/2022, edição 0963, página 03 

Onde Lia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"140/2020 
Dispensa de Licitação N" 028/2020 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
IvIUNICIPIO DE CAPANEMA 

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022 - F.DIÇÃO 0964 

ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais) 
Américo  Belle  
Prefeito Municipal 

Leia-se: 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°140/2022 
Dispensa de Licitação No 028/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS urDA 
Objeto:AQUISR;ÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL. 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais)  
Americo Belle  
Prefeito Municipal 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 11 dia(s) do ine's de maio de 2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 

aacztrat,mtz:Nre.a..z;zimmsrmiltreamítumer„, ,,;,tm.-wm,tvraimmiim. t 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 34/2022 

Ratifico em todos Os seus termos e reconheço a Dispensa de licitação 
para o AQUIS100 DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPA-
NEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 
, conforme parecer Jurídico fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021  

Art.  75. E dispensável a licitação: 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 
(cinquenta 
Lote, I -  Lore  001  
Rom  (.;,',d,I.to do  pro  

dutoiservi, 
Nomo 31, produlo,rviv, QuanlI • 

dado 
Um 
Jade  

Proit,  
maxim°  

Prey,  maxi  
mo total 

I TO 250 1:.kr4r,,421) mmiNDo 25x25mm 1.0,1,1...11t-N. 
CIA: TRODAT  PRINT','  4933 01.1 SIMILAR 

111.11.  UN  I 10,00 .1.360.00 

' 61747 ,•:A61:000 mulls:DO '6102 MM 04.11 6.059. - 
CIA. TRODNI PRINTY 4911 0:1 sIMILA II 

10.00  UN  37.00 1.050.05 

` 61251 CARIMBO MMINDO 40X4UMM RE6E559.- 
CIA 1 00D01 pk:Nrv 4924 00 SIMILAR. 

50,00 IN 100.0 5.000.0U 

I (.1219 c..A RI MR0 MEDIS1110 4311 IiiM NI 10.1,61e9.• 
1:IA T:ZODAT  PRINT)*  4912 OU SIMILAR. 

.10,1,,, 119. 37,) 1,110,06 

i, 61249 CARI N1110 NI Er /I NI /0 SYX 20MM REITRÊN- 
(IA. TRoDAT  MINTY  4913 011  SIMILAR. 

30,00  UN  4 1.1111 1 .230.00 

t.,  r., 1 252 CARIMBO MEDINDO 60540MM. 0E1:17A9.. 
..:TA. T110001' PRINTY 4927 OU SIN411.011. 

50,09 1I9. ( 90,1.:) 5.61,1.1,0 

7 0(9)0 R.F.1,11. PARA CARIMBO MEDINDO 
.1SX2%9.4M. REFERNCIA, TRODAT  POINTY  
4.M 012 SIMILAR. 

30.00  UN  20,00 600.00 

t: 1,1304 0176(1. 13(60 CARIMBO MEDINDO 
30:12MM. RLITRÚ.NCIA, TROD/IT PRINTY 
.011 00 SIMILAR. 

20,00 ("1 17)111 340.00 

0 0,1109 RFTII. PARA CARIMR0 MFDINDO 
40X40MM. uvriaNcm, TriormT PRINTY 
(92)111(1 SIMILAR 

70,00 1.,:s1 19,00 1.1.10,00 

10 61307 REFII PARA 0,901111010 11117019.00 
439. 04MM . REFFRÊN(:IA, T 601)0T '0(9.7 9' 
1912 OU SIMILAR. 

30.00  UN  17.00 110.00 

11 0,1306 6E611. PARA CARIMBO 9.E0I9.130 
759.2011(0,1. REFERPNCIA, TRODAT  PRINT,/  
4913 00 SIMILAR. 

30,00  UN  1 0,1111 540.00 

12 61.109 RFTII. PARA C011IM00 MFDINDO 
e1/X40M0,& REFFRRIICIA: TRC.IDAT PRINTY 
19270(1 SINIILAR 

i0,011 IN I 9,00 950,00 

TOTAL 20 9/01,00 

VALOR TOTAL: R$ 20.960,00( Vinte Mil, Novecentos e Sessenta Reais). 

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

Americo Belle  
Prefeito Municipal 



EXTRATO DO CONTRATO NI" 154/2022 
Processo dispensaN° 34/2022 
Data da Assinatura: 11/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: DAGOSTIN 8r CIA LTDA - ME. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O USO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPA-
NEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
Valor total: R$20.960,00 (Vinte Mil, Novecentos e Sessenta Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 
1111•1111111111111111111111110111111101111111111M AIMINSIL  

DECRETO N* 7.055, DE 12 DE MAIO DE 2022. 

Exonera, a pedido, a servidora Maria Salete dos Santos pela concessão 
da Aposentadoria por tempo de contribuição e declara a vacância do 
cargo de Professora. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais,  coin  fulcro no artigo 37, incisos Ie V e artigo 38, 
caput, da Lei Municipal n° 877/2001, 

RESOLVE: 

Art.  1° Exonerar a servidora Maria Salete dos Santos, a pedido, do cargo 
efetivo de Professora - Matricula 1952-1, nomeada por meio do Decreto 
n° 4.4036/2007,  ern  razão da Aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida a servidora junto ao INSS.  

Art.  2" Fica declarado a vacância do cargo de Professora, do Grupo 
Ocupacional 08 - Educação - Qualificação Docente, do anexo II, da 
Lei Municipal n° 1.280/2010, considerando a exoneração da servidora 
Maria Salete dos Santos.  

Art.  3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produz-
indo efeitos a partir de 02 de maio de 2022, revogadas as disposições 
cm contrario. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, aos 12 dias do mês de maio de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

.  All11111111111111111111111111M7' 11111111111111111111r3111111 

PORTARIAS 
1111111MINSISIL. 

PORTARIA N* 8.137, DE 12 DE MAIO DE 2022. 

Designa servidores para desempenharem atribuições no Departamento 
de Tributação do Município de Capanema - PR. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art.  1' Designar os servidores para desempenharem atribuições junto 
ao Departamento de Tributação do Município de Capanema - PR.: 

• Pedro Augusto G. Santana - TI - Matricula 2568-1 
• Raquel  Albano  - Matrícula 3517-1 
• Paola  Cristine Dagostin - Matricula 3684-1  

Art.  2' - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gartdo as portarias 7.649/2020.e 8.102/2022. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho da 
Colono, aos 12 dias do mês de maio de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N* 8.136, DE 12 DE MAIO DE 2022. 

Designa Comissão de Recebimento dos materiais e serviços da Secretar-
ia Municipal da Saúde. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, em respeito ao  art.  15, 5 8° e do  art.  73 da Lei 
Federal 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.  1°. Designar os servidores abaixo nominados para compor a 
Comissão de Recebimento de materiais e serviços da Secretaria Munic-
ipal da Saúde: 

I - Ana Carolina de Souza  Bantle;  
II - Marli Beling Trevisan;  
III  -  Marisa  Pontin; 
IV - Adriane de Fátima  Zimmer;  
V - Janete Fritzen Finken; 
VI - Aline Denise Catanio; 
VII- Gilmar da Silva; 
VIII- Fábio Lucas  Grabill;  
IX - Enio Perette; 
X -  Edina  Rufino do Nascimento Neukamp;  

Art.  2°. O Termo de Recebimento Provisório dos materiais e serviços, 
quando houver, será emitido por um dos servidores credenciados para 
fiscalização em cada Contrato ou Ata de Registro de Pregos do respec-
tivo Edital.  

Art.  3°. 0 Termo de Recebimento Definitivo dos materiais e serviços 
deverá ser emitido e assinado por três membros da Comissão. 
5 1°. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todo o material en-
tregue ou dos serviços prestados, acompanhados dos profissionais en-
carregados pela solicitação de compra/serviço, em caso de necessidade  
coin  a finalidade de verificar a adequação do material entregue ou dos 
serviços prestados com as descrições e características previstas nos ter-
mos de referência, ou nos projetos básicos da respectiva licitação ou no 
requerimentos de compras e serviços. 
5 2°. Nas contratações em que não haja possibilidade de inspeção dos 
serviços prestados  in  loco, em razão das características do objeto da lici-
tação, a comissão examinará os relatórios dos serviços prestados e even-
tuais requerimentos elaborados pela Secretaria Municipal, para 
confeccionar o Termo de Recebimento Definitivo.  

Art.  4°. No caso de a Comissão encontrar alguma inconsistência ou de-
feito nos materiais entregues ou serviços prestados, não será confeccio-
nado o Termo de Recebimento Definitivo, devendo a Comissão confec-
cionar relatório e encaminhar ao fiscal do contrato, o qual notificará 
empresa para as devidas correções, no prazo estabelecido nos editais de 
licitação. 
Parágrafo único. Havendo razões de interesse público, a comissão rece-
berá definitivamente os materiais entregues ou serviços prestados  corn  
defeitos, informando tal fato ao fiscal do contrato, para  qua  proceda a 
abertura de processo administrativo para aplicação de eventuais pena-
lidades. 
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ORGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
NIUNICiPIO DE CAPANEMA 

  

• 



Município de 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 154/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de produtos, de um 
lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  
BELLE.  Do outro lado a empresa DAGOSTIN & CIA LTDA - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
10.515.896/0001-03, com sede na R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1330 FUNDOS - CEP: 
85760000 - BAIRRO: CENTRO, no Município de Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) 
Sr(a) EVARISTO DAGOSTIN NETO, inscrito(a) no CPF n° 297.533.769-87, doravante denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base 
no Processo de Dispensa de Licitação n° 34/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

ÓRGii0 GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Secretaria Municipal de Administratagdo 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA 0 USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS, conforme especificações contidas no termo de referência do Processo de Dispensa 
de Licitação n° 34/2022. 

1.2. Defini a° e uuantidade do 
Item Código 

do 
produto 
/servigo 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantid 
ade 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 61250 CARIMBO MEDINDO 
25X25MM. REFERENCIA: 
TRODAT PRINTY 4933 OU 
SIMILAR. 

DAGOSTIN s&  
CIA LTDA ME 

UN  30,00 110,00 3.300,00 

2 61247 CARIMBO MEDINDO 
36X12MM. REFERÊNCIA: 
TRODAT PRINTY 4911 OU 
SIMILAR. 

DAGOSTIN 86  
CIA LTDA ME 

UN  30,00 35,00 1.050,00 

3 61251 CARIMBO MEDINDO 
40X4OMM. REFERENCIA: 
TRODAT PRINTY 4924 OU 
SIMILAR. 

DAGOSTIN 86  
CIA LTDA ME 

UN  50,00 100,00 5.000,00 

4 61248 CARIMBO MEDINDO 
43X18MM. REFERENCIA: 
TRODAT PRINTY 4912 OU 
SIMILAR. 

DAGOSTIN 86  
CIA LTDA ME 

UN  30,00 37,00 1.110,00 

5 61249 CARIMBO MEDINDO 
55X20MM. REFERENCIA: 

DAGOSTIN 86  
CIA LTDA ME 

UN  30,00 41,00 1.230,00 
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TRODAT PRINTY 4913 OU 
SIMILAR. 

6 61252 CARIMBO MEDINDO 
60X4OMM. REFERÊNCIA: 
TRODAT PRINTY 4927 OU 
SIMILAR. 

DAGOSTIN &  
CIA LTDA ME 

UN  50,00 100,00 5.000,00 

7 61307 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 25X25MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4933 OU SIMILAR. 

DAGOSTIN &  
CIA LTDA ME 

UN  30,00 20,00 600,00 

8 61304 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 36X12MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4911 OU SIMILAR. 

DAGOSTIN &  
CIA LIDA ME 

UN  20,00 17,00 340,00 

9 61308 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 40X4OMM. 
REFERENCIA: TRODAT 
PRINTY 4924 OU SIMILAR. 

DAGOSTIN &  
CIA LTDA ME 

UN  70,00 19,00 1.330,00 

10 61305 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 43X18MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4912 OU SIMILAR. 

DAGOSTIN &  
CIA LIDA ME 

UN  30,00 17,00 510,00 

11 61306 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 55X20MM. 
REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4913 OU SIMILAR. 

DAGOSTIN t34  
CIA LIDA ME 

UN  30,00 18,00 540,00 

12 61309 REFIL PARA CARIMBO 
MEDINDO 60X4OMM. 
REFERÊNCIA: TRODAT 
PRINTY 4927 OU SIMILAR. 

DAGOSTIN &  
CIA LTDA ME 

UN  50,00 19,00 950,00 

1.3. A quantidade constante no subitem 1.2 é uma previsão realizada a partir do 

histórico de demanda da Municipalidade, não se obrigando a Administração a contratação 

total.  

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA DO OBJETO  
2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de referência 

do Processo de Dispensa de Licitação n° 34/2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir da sua 
assinatura. 

3.2. A vigência da ata de registro de pregos poderá ser prorrogada, uma vez, por mais 1 (um) 
ano, desde que pesquisa prévia de mercado não revele pregos inferiores àqueles registrados. 

3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o mesmo 

quantitativo do objeto previsto no subitem 1.2 desta Ata, para o novo prazo de vigência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA 
4.1. A despesa com a contratação dos serviços é estimada em R$ 20.960,00(Vinte Mil, 

Novecentos e Sessenta Reais), conforme descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.2. 0 valor de cada item está descrito na cláusula primeira desta Ata. 
4.3. No valor de cada item estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, pedágios, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1. A contratada obriga-se a: 
5.1.1. Entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, conforme descrito no termo de 
referência; 

5.1.2. 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; 

5.1.3. 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 ou conforme cronograma estabelecido 
entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 

da presente ata; 

5.1.5. 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; 

5.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, salvo em 

situações excepcionais, devidamente justificadas, e aceitas pela Administração; 

5.1.7. 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; 
5.1.8. no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja 

desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 
5.1.9. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da empresa contratada os ônus do 

transporte transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e 
veículos, para o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

5.1.10.. Emitir a respectiva nota fiscal dos serviços prestados, constando detalhadamente 
as indicações dos requisitos legais. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento dos 
objetos/prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, 
de 1990). 

5.1.12. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto 
da presente licitação. 
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6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1. 0 Contratante obriga-se a: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado. 

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 10° (décimo) dia  

-ail  do  Tries  subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota 
fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

7.2. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o recebimento definitivo dos produtos 
entregues no mês anterior, por meio de termo firmado pela comissão de recebimento de cada 
unidade escolar, indicando a regularidade no fornecimento e da qualidade dos produtos, o qual 
será emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 

7.3. 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 comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

7.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: Município de Capanema, CNPJ 

75.972.760/0001-60, Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR-  Cep  

85760-000. 
7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  oficiais, especialmente 
quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

7.7. 0 pagamento  sera  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. 

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

7.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada que não tenha sido acordada neste instrumento ou em aditivo contratual. 

7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, A. taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

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

(6/ 100) 

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

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

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

Dotações 

E 
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Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 390 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 830 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 840 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 850 07.001.12.361.1201.2102 104 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1230 07.001.12.365.1202.2118 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1410 07.001.12.367.1201.2106 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 1630 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 1760 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2040 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2360 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2370 09.001.10.301.1001.2081 303 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 2710 09.001.10.301.1001.2400 2494 3.3.90.30.16.00 De Exercícios 

Anteriores 
2022 2710 09.001.10.301.1001.2400 2494 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 3530 10.001.20.606.2001.2210 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 4430 11.003.08.243.0802.6054 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 4800 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 4950 12.001.22.661.2201.2222 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 5060 12.002.23.695.2301.2233 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 
2022 5160 13.001.04.121.0402.2022 000 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

9.1. A fiscalização dos serviços prestados decorrentes da presente Ata de registro de pregos 

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

dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e de tudo dará ciência à 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 
dos serviços, 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. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

10.1. Eventuais alterações das disposições desta Ata reger-se-do pela disciplina do  art.  124 

e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 

10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir do inicio 

de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada 

não deu causa 6. prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização dos valores 

constantes neste instrumento. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de preços: 

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



Município de 
Capanema - PR 

a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas previstas na ata, 

especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados neste 

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 ou manter a prestação dos serviços; 

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

falecimento do contratado; 

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

dos serviços; 

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 da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação 

Administração; 

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

j) o cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas pela 

fiscalização da Ata de registro de pregos. 

k) os pregos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes hipóteses: 

a) suspensão de execução dos serviços, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 

b) 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 serviços, salvo 

se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 

11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido de 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando o cancelamento sem que haja culpa da Contratada,  sera  esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

aos pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data do cancelamento. 

11.4. 0 cancelamento da ata 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 à Contratante ou a terceiros. 

11.5. A comunicação do cancelamento da ata para a empresa Contratada será feita pelo 

Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de cancelamento será publicado no Diário 

Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro 

de preços. 

11.6. A solicitação da Contratada para o cancelamento do prego registrado deverá ser 

formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 
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11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do prego 

registrado, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 13.4 desta Ata, 

sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. 0 cancelamento da ata será regulado, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n° 

14.133, de 2021, e de seu regulamento municipal. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA 

12.1. Quando a entrega do objeto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de 

pregos ou do contrato, o qual verificará o objeto fornecido/serviço prestado e confeccionará um 

termo de recebimento provisório, identificando os objetos/serviços, cuja finalidade é apenas 

para atestar que a Contratada entregou os objetos/prestou os serviços na data estipulada na 

solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo entrega do objeto em diversas unidades diferentes da lotação do fiscal, 

poderá ser designado outros servidores para a realização do recebimento provisório do objeto. 
12.1.2. Juntamente com a entrega do objeto/prestação dos serviços, 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 Município, por meio de 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 entregue/serviço prestado com as 

especificações do Termo de Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no termo de 

referência, para fins de recebimento definitivo. 
12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e 

assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo do 
objeto/serviço, 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 Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os objetos entregues/serviços 
prestados, por meio de servidores públicos efetivos competentes ou do fiscal da ata de registro de 
preços ou do contrato, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de compra, 
com a finalidade de verificar a adequação do objeto/serviço e constatar e relacionar a quantidade 
do objeto/serviço a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto/serviço 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/serviço, a Contratada deverá providenciar a imediata 
troca por outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o Termo de 
Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no termo de referência, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação 
das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos 
da operação de troca/refazimento do serviço. 

12.6. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências,  sera  lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 

relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituído/ refazimento do serviço, para 

posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do 
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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 licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 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 edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem. 

12.11. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na 

forma descrita no termo de referência, somente  sera()  enviadas para liquidação e posterior 

pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

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

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

b) der causa à 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 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 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 a execução dos serviços em horas, será de 2% 
(dois por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por hora de atraso na 

entrega; 
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b) a multa, quando houver prazo para execução dos serviços em dias, será de 5% 

(cinco por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento, por dia de atraso na 

entrega, 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/execução 

dos serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de 

fornecimento, 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, por infração a qualquer cláusula ou condição da Ata não 

especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência, 

e) multa de até 3% (um por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, 

no caso de cancelamento da Ata por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da 

Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, 

quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação dos serviços. 
13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e subsidiariamente na 
Lei n° 9.784/1999. 

13.6. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

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

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Ptablica poderá 

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

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão 

decididos pela 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. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-do pelas clausulas 

aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 

14.133/2021. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  
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16.1. A empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência desta Ata, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação direta. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
17.1. Considera-se para esta contratação direta: 

17.1.1. Sistema de registro de pregos: 6 o conjunto de procedimentos para realização 

de registro formal de pregos relativos A prestação de serviços futuros pela empresa 

contratada. 

17.1.2. Ata de registro de pregos: documento vinculativo e obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os 

pregos, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme 

as disposições contidas neste instrumento de contratação direta e na proposta apresentada. 

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - 

órgão da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos 

para registro de pregos e pelo gerenciamento da ata de registro de pregos dele decorrente. 
17.2. Caberá A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com auxilio da Agente 

de Contratações e equipe de apoio, o controle e a administração dos pregos registrados, e ainda o 
seguinte: 

17.2.1. Gerenciar a ata de registro de pregos. 

17.2.2. Conduzir eventuais renegociações dos pregos registrados; 

17.2.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento das 

obrigações contratuais, em relação As suas próprias contratações. 
17.2. Caberá A Secretaria Municipal solicitante a verificação, junto A Secretaria Municipal 

de Finanças, a existência de recursos e de dotação orçamentária para emitir o requerimento de 
fornecimento/prestação de serviços de que trata o termo de referência. 

17.3. A existência de pregos registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 
pertinente As licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

17.4. Os pregos registrados poderão ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro inicial dos serviços em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem 
a execução dos serviços, tal como pactuado, cabendo ao Setor de Licitações e Contratos o controle 
e o acompanhamento de possíveis alterações dos pregos. 

17.4.1. Os pregos registrados atualizados não poderão ser superiores aos pregos 

praticados no mercado. 
17.5. Os pregos registrados serão publicados trimestralmente no órgão de comunicação 

oficial do Município, para orientação da administração. 
17.6. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar pregos constantes do registro de 

pregos, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no mercado. 

17.6.1. A impugnação de que trata o subitem 17.6 deverá ser encaminhada, mediante 

protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, devendo conter a qualificação do 

impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se houverem. 

17.7. Os pregos registrados  sera()  confrontados periodicamente, verificando a 

compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos pregos registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro 
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de Pregos para promover a renegociação dos pregos de forma a torná-los compatíveis com 

os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o 

Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na 

legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA -  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes da execução da Ata de Registro de Pregos ou contrato, nos termos do Código de Defesa 

do Consumidor. 

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser demandada em 

juizo por terceiros, em razão do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços ora 

contratados, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade 

em que a empresa contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais 

indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, 

isentando este de qualquer responsabilidade. 

18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/execução dos serviços. 

18.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO  
19.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será 

providenciada pela 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. 

20. CLAUSULA VIGÉSIMA -  DO FORO  

20.1. 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 lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a) EVARISTO DAGOSTIN 
NETO, representante da empresa detentora dos pregos registrados nesta Ata. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 11 

dia(s) do mês de maio de 2022 

Prefeito Municipal Representante Legal 

DAGOSTIN 86 CIA LTDA - ME 

Detentora da Ata 
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O dia  lo  de maio de 2022 
marcou o Turismo na Re-
gido Sudoeste PR. Honório 
Serpa abriu (literalmente) 
as portas da casa para rece-
ber os representantes mu-
nicipais, para a H Reunião 
Ordinária dos Municípios 
Conveniados com a IGR 
Vales do Iguaçu. A reunião 
teve como escopo, o debate 
e o encaminhamento dos 
próximos passos da rotei-
rização Turística do Sudo-
este, junto aos municípios 
conveniados. Na  (Tortoni-
(lade  também foi realizada 
visita técnica para o reco-
nhecimento de áreas poten- 

iviais. 
Capanema que já faz 

parte do mapa turístico do 
Sudoeste, esteve presente 

O Procon-PR, vinculado 
Secretaria de Estado da 

Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), orienta os consumi-
dores sobre a obrigatorie-
dade, a partir desta ter-0-
-feira, to de maio, de uso do 
código 0303 por empresas 
de  telemarketing  que ofe-
recem produtos e serviços, 
nas chamadas telefônicas 
originarias de celular. Já o 
prazo limite para as ligações 
a partir de telefones fixos 
io junho.  

e pode trocar experiências 
com os  denials  municípios. 
Agora neste retorno pós 
pandemia, Capanema deve 
novamente se despontar 
através de seus já conheci-
dos eventos, e já se plane-
jam outros mais. Além do 
turismo de eventos, a prefei-
tura já vem trabalhando em 
novas modalidades turísti-
cas que devem contemplar 
todas as regiões do muni-
cípio e a todos aqueles que 
desejam trabalhar e investir 
nesta área. 

De imediato já estilo sen-
do disponibilizados cursos 
para a profissionalização e 
aprimoramento dos inte-
ressados. Como: o CURSO 
DE RECEPTIVO  Tu  RiST1-
CO — curso extremamente 

O objetivo da determina-
ção da Agencia Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 

que o consumidor identi-
fique tratar-se de ligação de  
telemarketing  e, então, deci-
da por atendê-la ou não. 

Para Rogerio  Carboni,  
secretário da Justiça, Fa-
mília e Trabalho, a medida 
corresponde aos anseios das 
pessoas que se sentem in-
comodadas com inúmeras 
ligações, de dia e também 

noite. sem conhecer sua  

importante que possui vali-
dade, é gratuito e terá certi-
ficado. Este curso é voltado 
para todos que trabalham 
com atendimento ao públi-
co. Este ano deve ser dis-
ponibiliz.ado mais um curso 
turístico que fomentará ain-
da mais esta  Area.  g preciso 
que todos os interessados 
em trabalhar  corn  o turismo 
façam estes cursos. Pois só 
assim o município poderá 
elevar esta atividade a um 
grau de excelência e refe-
rência. 

Estiveram em reunião  
Sebastian  Barbosa e Diogo 
Hossel (Capanema), bem 
como representantes dos 
demais municípios do sudo-
este. 

Adrs Sudoeste. 

origem. desagradável. 
Quem ainda não foi alvo 
desse tipo de abordagem 
que, muitas vezes, atrapa-
lha atividades de trabalho e 
também pessoais? A medida 
da Anatel, como  &Wm  regu-
lador dos serviços de comu-
nicação, é necessária. Agora, 
o Procon-PR se soma a esse 
esforço em defesa do direito 
do consumidor paranaense 
de decidir se atende ou não 
As chamadas dos serviços de  
telemarketing",  afirma. 

PROCON-PR ORIENTA SOBRE 
EXIGENCIA DO CÓDIGO 0303 PARA 

LIGAÇÕES DE  TELEMARKETING  
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Dispbe sobro medklas orougenciais 
decwentos do. rogist  roc,  si ispeitus 
atividades mfiliciosas (10101;tad01I lla 

infraestrutum tocnológica 
Tribunal. 

O CONSELHEIRO EABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIMNTE DO 
.1.1- IBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições  quo  ll10. 
silo conferidas  pal° art.  122, I, da Lei Complementar Estadual n° 113, .do 15 de 
dezembro de 2005, e pelos  arts.  16, XIV, XXXIII. XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento  
Intern°,  

RESOLVE 

Art.  1° Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas 
recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal„  (learn  
suspensos os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de 
maio de 2022 e 10 de junho de 2022, inclusive.  

Art.  20  ['loam  adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos 
do Tribunal previstas para o período a que se refere o  art.  1°.  

Art.  3°  Flea  prorrogada por 30 (trinta) dias a validade das certidões 
liberatõrias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento 
indicada na certidão.  

Art.  40  Os pedidos de novas certidões liberatorias ou certidões para 
contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o 

Parágrafo Onico. O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da 
entidade.  

Art.  5° Os pedidos de certidão sabre as sanções previstas no  art.  85, VI e 
VII, da Lei Complementar Estadual n" de 2005 (inabilitação para o exercício de 
cargo em comissão e proibição de contratação  corn  o poder público estadual 
municipal), deverão ser encaminhados para o  e-mail  dg©tce..pc.gev.bi .  

Art.  6° Os pedidos de certidões de que tratam os  arts.  4" e 5" deverão ser 
encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.  

Art.  70  As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos  arts.  40  e 5° 
serão assinadas em registro físico e serão enviadas por ao requerente. 

Parágrafo  Calico.  A versão física da cerlidão ficara disponivel na sede do 
Tribunal para retirada.  

Art.  8° Roam prorrogados por 30 (trinta) dias os prazos previstos: 
na Instrução Normativa relativa a Agenda de Obrigac,:Ões Municipais 

para o exercício de 2022, quanta ao envio do dados e declarações ao Tribunal; 
— para o envio dos dados ao SEI-CED pelas entidades estaduais; 

Ill para o envio dos dados ao  SIT. 
'Art.  9° Fica prorrogado o prazo para o envio das certidões explicativas de 

inteiro teor sobre as execuções fiscais do responsabilidade dos municípios, nos termos 
de Resolução n° 70/2019 deste Tribunal,  pars  aqueles municípios que tinham o prazo 
inicial previsto como 10 de junho de 2022, para 10 de agosto de 2022.  

Art.  10. Excetuado o previsto no  art.  11, os prazos concedidos aos 
jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual realizadas pelas unidades 
técnicas do Tribunal serão reiterados ou renovados por meio de contato realizado nos 
termos do  art.  12. 
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Art. It  Os prazos concedidon aos jurisMotiados nos fisenlizaVics 
realieadas pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos do Gestão (CA(4;1),  gun  

estavam em aberto orn 13 de  male  de 2022.  flown  prorrogados. ate) 27 de maio do 

2022. 
§ 14  As respostas dos jurisdicionados nas liscalizaçôes indicadtml no  (wilt  

deste artigo devem ser encaminhados ao Tribunal nos termos do  art.  '12, I. 

§ 2° As respostas de Apontamentos Preliminares do Acompantrernento - 
ARA telativos a Requerimentos de Analise Técnica, de aposentadorias eponsbes, 
somente deverão ser enviadas por moio do Sistema Gerenoiodor de 
Acompanhamento SGA quando esse sistema estiver disponivel pare acosso polo 
jurisdicionado.  

Art,  12, C) contato como jurisdicionado durante a realização de fiscalizaçtio 
desenvolvida por unidade técnica do Tribunal  sera  realizado a partir dos fieguintes e-

mails  oficiais: 
— para a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão: 

cage@tce.pr.gov.bn  
11— para a Coordenadoria de Auditorias: 
a) caudabtce.pr.gov,br; 

pat.controleinterno©tce.pr.gov.br, 
C) pateducacao©tce.pr,gov.br; 
d) painfraestrutura©tce,p,-.gov.br; 
e) patreceita©tce.pr.gov.be  
Ill -- para a Coordenadoria de Execuções e Monitommento: 

cmex@tce.pr.gov.br; 
IV — para a Coordenadoria ce Obras Públicas: cop@tcc.,.pr.gov.br; 
V para a Coordenadoria de Sistemas e Informaçties da Fiscalização: 

P0.13.i10. tçafgagY.L01. • 
Parágrafo único. Em suas fi3calizacões, as Inspetorias de Controle Externo 

utilizarão, para contato com os jurisdicionados,  e-mail  oficial do Tribunal, identificado 
pelo dominio (cp_tre.pr.gov.br.  

Art.  13. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicion  ado  e Controle 
Social (CAOS) realizará atendimento presencialmente o mediante contato telefônico. 

§ 1° 0 atendimento presencial ocorrera de segunda a sexta-feira, das 1'1 
;Is 17 horas. 

§ 2° 0 telefone para contato com a CAC:3.6 o (41) 3350-1781.  
Art.  '14. rs:.. obrigatório o uso de mascara facial para acessar e permanecer 

nas dependências do Tribunal de Contas, conforme Protocolo de Conduta elaborado 
pelo servigo médico.  

Art.  16. Fica revogada a Portaria E.:xtraordinaria n° 3, de 23 de maio de 
2022. 

Art,  16. Esta portaria  antra  em vigor na data da sua publicação. 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 
Sala da Presidência, em 24 de maio do 2022. 

615Lpres.11enjte 
----II  bTAC-44:1  KFC;;-6— 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Presidência 

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA N° 47/2022 

Dispõe sobre medidas emergenc ia is 
decorrentes dos registros suspeitos de 
atividades maliciosas detectados na 
infraestrutura tecnológica deste Tribunal. 

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE  DC)  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo  art.  122, I, da Lei Complementar Estadual n° 113, de 15 de dezembro de 
2005, e pelos  arts.  16. XIV, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno. 

RESOLVE 

Art.  1° Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas 
recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, ficam suspensos 
os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 
30 de junho de 2022, inclusive.  

Art.  2° Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do 
Tribunal previstas para o período a que se refere o  art.  1°.  

Art.  3° Fica prorrogada por 45 (quarenta e cinco) dias a validade das certidões 
liberatórias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento 
indicada na certidão.  

Art.  4° Os pedidos de novas certidões liberatórias ou certidões para 
contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o  e-mail  
cgf@tce.pr.gov.br. 

§ 1° O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da entidade. 

§ 2° Os pedidos de certidão para contratação de operações de crédito devem 
ser encaminhados juntamente com os seguintes documentos: 

I - declaração atestando a observância dos artigos 33, 37 e 11 da Lei 
Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), conforme solicitado no  
art.  1° , inciso II, da IN 74/2012 - TCEPR, quanto: 

a) à inexistência de operações de crédito vedadas pela LRF e de operações 
crediticias sem registro na Secretaria do Tesouro Nacional; 

b) â não ocorrência de outorga de procurações que onerem receitas de 
impostos ou transferências, para hipóteses não autorizadas pela Constituição Federal: 

c) ao cumprimento do  art.  11, da LFRF, no aspecto da exercitação da 
capacidade tributária; 

II - copias das publicações completas dos demonstrativos dos Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária - RREO e dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF 
dos exercícios de 2021 e 2022 dos Poderes Executivo e Legislativo;  

III  - para a certificação do  art.  167-A da Constituição Federal, copia do Balanço 
Orçamentário Consolidado do RREO dos últimos 12 meses (maio/2021 a abril/2022) dos 
Poderes Executivos e Legislativos, com as informações das receitas e despesas 
intraorçamentárias separadas entre correntes e de capital; 
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IV — para as certidões com garantia da União e externas, cópia da publicação 
do Anexo 12 do RREO do 6° bimestre de 2020 (Demonstrativo das Receitas e Despesas 
com ações e serviços públicos de saúde).  

Art.  5° Os pedidos de certidão sobre as sanções previstas no  art.  85, VI e VII, 
da Lei Complementar Estadual n° 113, de 2005 (inabilitação para o exercício de cargo em 
comissão e proibição de contratação com o poder público estadual e municipal), deverão 
ser encaminhados para o  e-mail  dg@tce.pr.gov.br.  

Art.  6° Os pedidos de certidões de que tratam os  arts.  40  e 5° deverão ser 
encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.  

Art.  7° As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos  arts.  4° e 5° 
serão assinadas em registro físico e serão enviadas por  e-mail  ao requerente. 

Parágrafo único. A versão física da certidão ficará disponível na sede do 
Tribunal para retirada.  

Art.  8° Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias os prazos previstos: 

I — na Instrução Normativa relativa à Agenda de Obrigações Municipais para o 
exercício de 2022, quanto ao envio de dados e declarações ao Tribunal; 

II — para o envio dos dados ao SEI-CED pelas entidades estaduais;  

III  — para o envio dos dados ao  SIT. 

Art.  9° Fica prorrogado o prazo para o envio das certidões explicativas de 
inteiro teor sobre as execuções fiscais de responsabilidade dos municípios, nos termos 
da Resolução n° 70/2019 deste Tribunal, para aqueles municípios que tinham o prazo 
inicial previsto como 10 de junho de 2022, para 10 de agosto de 2022.  

Art.  10. Excetuado o previsto no  art.  11, os prazos concedidos aos 
jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual realizadas pelas unidades 
técnicas do Tribunal e que estavam em aberto em 13 de maio de 2022 serão reiterados 
ou renovados por meio de contato realizado nos termos do  art.  12.  

Art.  11. Os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações realizadas 
pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão  (CAGE),  que estavam em 
aberto em 13 de maio de 2022, ficam prorrogados até 27 de maio de 2022. 

§ 10 As respostas dos jurisdicionados nas fiscalizações indicadas no caput 
deste artigo devem ser encaminhados ao Tribunal nos termos do  art.  12, I. 

§ 2° As respostas de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento - APA 
relativos a Requerimentos de Análise Técnica, de aposentadorias e pensões, somente 
deverão ser enviadas por meio do Sistema Gerenciador de Acompanhamento - SGA 
quando esse sistema estiver disponível para acesso pelo jurisdicionado.  

Art.  12. 0 contato com o jurisdicionado durante a realização de fiscalização 
desenvolvida por unidade técnica do Tribunal será realizado a partir dos seguintes e-mails  
oficiais: 

I — para a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão: tce-
cage@tce.pr.gov.br; 

II — para a Coordenadoria de Auditorias: 

a) caud@tce.prgov.br; 

b) paf.controleinterno@tce.prgov.br; 

c) paf.educacao@tce.prgov.br; 
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d) paf.infraestruturaPtce. pr.gov. br, 

e) paffeceita@tce.pr.gov.br;  

III  — para a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções: 

a) cmex cgtce.pr.gov.br:  

b) monitoram entorpc@tc e.pr.gov.br  ; 

IV — para a Coordenadoria de Obras Públicas: cop@tce.pr.gov.br:  

V — para a Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização: 
cosif@tce.pr.gov.br. 

Parágrafo único. Em suas fiscalizações, as Inspetorias de Controle Externo 
utilizarão, para contato com os jurisdicionados,  e-mail  oficial do Tribunal, identificado pelo 
domínio ©tce.pr.gov.br.  

Art.  13. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social 
(CAOS) realizará atendimento presencialmente e mediante contato telefônico. 

§ 1° 0 atendimento presencial ocorrerá de segunda a sexta-feira. das 11 as 
17 horas. 

§ 2° 0 telefone para contato com a CAOS é 0(41) 3350-1781.  

Art.  14. É obrigatório o uso de máscara facial para acessar e permanecer nas 
dependências do Tribunal de Contas, conforme Protocolo de Conduta elaborado pelo 
serviço medico.  

Art.  15. As certidões para contratação de operações de crédito emitidas na 
forma desta Portaria terão prazo de validade de 30 (trinta) dias.  

Art.  16. As certidões liberatórias e sobre as sanções previstas no  art.  85, VI e 
VII, da Lei Complementar Estadual n° 113, de 2005, emitidas na forma desta Portaria 
terão prazo de validade de 15 (quinze) dias.  

Art.  17. São válidas até 30 de junho de 2022 as certidões liberatórias 
extraordinárias e as sobre as sanções previstas no  art.  85, VI e VII, da Lei Complementar 
Estadual n° 113, de 2005, que tenham sido expedidas na forma das Portarias 
Extraordinárias n° 1, 2, 3, 4, 5 e 22 deste Tribunal.  

Art.  18. Excetuado o previsto nos  arts.  10 e 11, os prazos concedidos aos 
jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual somente serão prorrogados 
após prévios pedidos fundamentados e correspondentes autorizações das unidades 
técnicas do Tribunal, por meio de contato realizado nos termos do  art.  12.  

Art.  19. Fica revogada a Portaria Extraorclinaria n° 22, pulicada em 09 de junho 
de 2022. 

Art.  20. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

Sala da Presidência, em 14 de junho de 2022. 

FABIO DE SOUZ---) IVIARGO 

Presidente 
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Detalhes processo licitatório 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Ano* 2022 

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 34 

Modalidade* Processo Dispensa 

Número edital/processo* 34 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de critdito 

Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Descrição Resumida do Objeto AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

Dotação Orçamentaria* 0500101122040220230390339030 

Preço máximo/Referência de preço - 20.960,00 

RS* 

Data Publicação Termo ratificação 21/05/2022 

Data de Lançamento do Edital 

Data da Abertura das Propostas 

Hz': itens exclusivos para EPP/ME? 

Há cota de participação para EPP/ME? 

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? 

Ha prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 

Percentual de participação: (00 

Data Cancelamento 

CPF: 63225824968 loggilt) 

https://servicos.tce.prgov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoComfora.aspx  1/1 
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