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Americo Bellé  
Prefeito  Municipal 

Manicfpio de Capanema - PR 

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

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

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

RESOLVE 

Art,  1° Nomeia-se a servidora Roselia Kriger  Becker  Pagani para exercer a função de AGENTE 
DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO(A) do Município de Capanema, a fim de conduzir os atos das 
licitações e contratações municipais.derivadas da Lei Federal n° 14.133/2021. 

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

Art.  20 Nomeia-se os servidores caro  line Pilati,  Jean  dra Wilnzsen e Luciana Zanotz para 
exercerem a função de equipe de apoio das licitações'e Contratações municipais derivadas da Lei Federal 
n° 14.133/2021. 

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

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

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

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

Art.  4° A presente portaria entrará em Vigor na data de sua publicação. 



Zaida Teresin a Para 
Secretária Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte 

Municipio de 
- PR  r-13"  ° 

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

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Zaida Teresinha Parabocz 
PARA: Américo Bellé 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZA-
ÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPOR-
TIVO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022, 

0 custo total estimado para esta contratação é de R$ 1.600,00 (mil e seis-
centos reais). 

Respeitosamente, 

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



Município de 
Capanema - PR 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. óRGA0 INTERESSADO 
1.1 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; 

2. OBJETO 
2.1 A presente dispensa de licitação visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA- 

ÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A 

REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO 
DIA 30/04/2022. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
3.1 Zaida Parabocz. 
3.2 Diogo André Hossel. 

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
4.1. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A Administração Pública municipal está realizando ações para o desenvolvimento do esporte 

no Município, nas diversas modalidades esportivas, para concretizar a Lei de Incentivo ao 

Esporte de Capanema/PR. 

No dia 30/04/2022  sera  realizado um evento, no Ginásio de Esportes Arnaldo Busato, para 

fomentar a participação da comunidade nos treinamentos de Vôlei de Quadra, que irão se 

iniciar no mês de maio de 2022, por meio da parceria a ser celebrada com a Associação 

Capanema Vôlei. 

Nesse evento serão realizados amistosos de voleibol entre equipes das escolas do Município 

e das equipes adultas do Município, masculina e feminina, contra equipes de outros 

Municípios. 

Para a apresentação das ações direcionadas ao Voleibol, como os treinamentos, a parceria 

que  sera  celebrada com a Associação, a apresentação da própria Associação para a 

comunidade, a apresentação dos treinadores, a realização de homenagem aos atletas que 

foram campeões pelo Município de Capanema há alguns anos atrás, faz-se necessária a 

contratação de serviços de sonorização, para que os espectadores do evento consigam ouvir 

toda a apresentação. 

4.2. RAZÃO DE ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA 
I - Tendo em vista a peculiaridade do equipamento pretendido, fez-se uma busca de 
fornecedores que tivessem o equipamento necessário e a disponibilidade para atender ao 
evento a ser realizado no dia 30/04/2022. 
Assim, foi entrado em contato com empresas locais, que já prestaram serviços para o 
Município e/ou já foram cotadas anteriormente, as quais apresentaram negativa de 
disponibilidade ou de equipamento para o evento. 
Dessa forma, foi entrado em contato com a empresa MC Som e Iluminação, sediada no 
Município de Planalto, a qual havia o equipamento e disponibilidade para prestar os serviços 
no evento. 

4.3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
Considerando que a empresa MC Som e Iluminação era a única disponível para a prestação 
dos serviços, foi solicitada a cotação, a qual segue anexa. 
Para identificar que o preço indicado pela empresa MC Som e Iluminação esta de acordo com 
o prego praticado no mercado, foram utilizados os três orçamentos cotados (anexos) para a 

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



Município de 
Capanema PR 004  

prestação dos serviços de som e iluminação realizados no evento de abertura dos Jogos 
Escolares municipais, ocorrido em 02/04/2022, comprovando-se que o prego praticado neste 
momento está dentro dos pregos médios praticados na região. 

5. DETALHAMENTO E DESCRI Ao DO OBJETO 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
produto/s 
ervigo 

Nome do 
produto/serviço 

Quanti 
dade 

Unidade Prego 
máximo 

Prego máximo total 

1 4399 AMPLIFICADOR 1,00  UN  300,00 300,00 

2 2277 CAIXAS DE SOM 6,00  UN  120,00 720,00 

3 10146 MICROFONE SEM 
FIO/COM FIO 

2,00  UN  130,00 260,00 

4 5366  NOTEBOOK  1,00  UN  120,00 120,00 

5 62877 TECNICO DE SOM 1,00  UN  200,00 200,00 

TOTAL 1.600,00 

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar as objetos/prestar as serviços 
solicitados no dia do evento, que será realizado em 30/04/2022, instalando os 
equipamentos no Ginásio de Esportes Arnaldo Busato, para que estejam disponíveis 
para uso a partir das 16h30min. 
6.2. Após a execução que acontecerá no evento do dia 30/04/2022 será encaminhada a 
Requisição de Empenho para que a contratada emita a nota fiscal. 
6.3. Após o recebimento da nota, o Diretor do Departamento de Esportes emitirá, para fins de 
recebimento definitivo cio abjeto/serviço, os termos de recebimento, conforme procedimento 
padrão. 

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 0 contrato terá validade de 30 (trinta) dias. 

8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 
8.1 0 contrato será fiscalizado pelo Diretor do Departamento de Esportes, o Sr. Diogo André 
Hossel. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica: Estrada Parque Caminho do Colono, aos 28 
dias do mês de abril de 2022. 

aicia e'inhPàr4bocz 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

Diogo André  Noss  I 
Diretor do Departamento de Esportes 

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



o elia nger BecRer-  agant 
Chefe do Setor de Licitações 

Município de 
Capanema PR 0O 5y 

CERTIDÃO 

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL NO GINÁ-
SIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022, informo que a orçamentação 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) 
28 dia(s) do mês de abril de 2022. 

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



PROPOSTA DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE SOM 

Cliente: Municipio de Capanema 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

,,z)r);t:t Caixal. de Som 

36)006 

Microfone Sem Fio/com Fio 

1 53 Notebook  

R$260,00 

R$120,00 

2 
 

1 /t,2‘;')) Amplificadores R$300,00 

1 Tecnico de Som R$200,00 

R$1.600,00 PREÇO TOTAL 

Pinnalto 27 de abril de 2022, ( Orçamento Valido por 2 dia ) 
CNPLI13.033.603/0001-87 

tia Fleina Budke, 369 - Centro 
('I  ft  85750-000 - Planalto Paraná  

lone:  (46) 3555-1632 I 

11$720-7-00 

iit 
somtaiLumiNAÇAD  

ES46. 99911 0970  



orcamento som para dia 30-04 mailbox:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Thunderbi... 

Assunto: orcamento som para dia 30-04 
De: Marcelo  Milani  Obalski <marcelo@informaticamc.com.br> 
Data: 29/04/2022 16:42 
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br  

segue em anexo orçamento som para dia 30-04 

Anexos: —  

orcamento som para dia 30-04.pdf 

34t007 

148KB 

• 

1 of 1 02/05/2022 10:43 



ORÇAMENTO 

RAZÃO  ONe`IN ç:__TOS•tn,s,»Z- 

CNPJ:   CZ  • (0-A-S •  %di  CeDi-90  E-MAILAAL.Q.Qt)(ZrriV\M*WW-a.eCrnel 

ENDEREÇO:..  

COMPLEMENTO:  BAIRRO:  

TE  LE  FON  Lo—i- CONTATO:   E:3:::;1_   

CIDADE:  UF:  't   

ORÇAMENTO PARA EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES PARA REAL1ZAR A 
ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DIA 02/04 DAS 17 AS 23H. 
IMPORTANTE RESSALTAR QUE A EMPRESA QUE PRESTAR O ORÇAMENTO, 
DEVE FORNECER TODO O MATERIAL SOLICITADO E GARANTIR A EXECUÇÃO. 

OBS: A FALTA DE QUALQUER UM DOS ITENS INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO. 

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

ITEM 
PRODUTO  UN QTDE V. UNIT. 

VALOR  
TOTAL  

Caixas  de  Som  UN. 24 9z,1 /4( ‘'LLT-) 1._ 11).0, .g0  
Microfone sem fio  UN. 2 1 QC _CC 440c_ ,se 
Notebook  com arquivo  Musical UN. 1 X CO, Cg- , k 00, st:D 
Torres de Iluminag'áo  (treliças  de  alumínio)  UN. 4 5 D.CC ,..00  
Máquina  Movies UN. 2 )CC. 421)  
Canhão  de Luz UN. 10 6C , ‘...) Ca CC CO  
Técnico  de  som presente  no  evento  UN. 1 ) S.O.S.) J  SC,  QE)  

TOTAL R$  

1õ0.675.804/0001-901  
AUTO SOM FRANZOT 

c ç LTDA. - ME 

Auto Lid!,, AV. BRASIL, 1184 - CENTRO 

DATA-3C  /  0  / ala  
L
. 
 115760-000 - CAPANEMA - PJ 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

MAIS BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO 

EM TODAS AS FOLHAS. 



)_5009 

COMPithiq P4 ro 

Ttu-soNi 53.3.10014,4130- 

CID4M 

OKAPillt „to  

RAbiko sooAt &crow D,  #ALÀL Chrt 

(14P1  -,3Z-98.2.as.,3 at) I r mml 

I Not Rt ku 1:6111\tsj.0c.-- 1c) f.) I 
1  ( 

1  (.) :3 C 

OR('AMI'NUO  PARA  I 1)1111'AMI MI( ) DI I 11/1 4, loAlf A 141 Al 1/AP A 

A131 RIIIRA DOS it Xi( ES 1 m'o1,ARI s Ds ) MI iNilt o  DIA  1'0'04 1)A‘', 17 /sr', "A 1i 

iMPOR I-AN I 1: RI•SSAI VAR 1)1 1' A 1 MPR I SA 1,o1:1 141(1 S I Alt ) )1,  f.  ' ) 

)1. 111‘ FORM 1TR I c ID( ) MA II MAI SE)! It "1lAlo I IsAPANIIK XI f.  

'OliS A l'ALIA D1* 1)1 !Al Q111. R 11M IX }S 111 NS INVIAlill ItA A f 0,; IRA I A P r k 

IAZO  OE  PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA  OA  NO  SA  FISCAt. 

Caixas de Som 
Microfone sem  ho 

Notebook  com aryuivo IVIusw.a1 
Torres de litirninaçio (treltyeidcdiurnInio 

Movie 

Canhio de Luz 
TécnOco de som presente no evento 

PROOU TO UN 

• 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 
UN 

QTDI V. UNIT. 
1 
4 

24 '1 

41 (Li 

4 

CC/ OP) 
l  

1 

TOTAL Rs -) 

tt v2.9 i2a22 
owl e v\-1 e Arc 3 0 1 03 Zo z 

Amorm DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O  

MEW  POSSfVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE  PRE  EENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO 

fOLHAS. 



'sp.;  0 1 0  

ORÇAMENTO 

RAZÃO SOCIAL:  t cjk 

CNRI:  J 
ENDEREÇO: 

COMPLEMENTO:  BAIRRO: 

TELEFONE:  - CONTATO: — ZJ   If  
CIDADE:  \,1/4A,  UF: .."\  

ORÇAMENTO PARA EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES PARA REALIZAR A 

ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DIA 02/04 DAS 17 AS 23H. 
IMPORTANTE RESSALTAR QUE A EMPRESA QUE PRESTAR O ORÇAMENTO, 

DEVE FORNECER TODO 0 MATERIAL SOLICITADO E GARANTIR A EXECUÇÃO. 

OBS: A FALTA DE QUALQUER UM DOS ITENS INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO. 

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

ITEM 
PRODUTO  UN  QTDE V.  UNIT.  

VALOR 
TOTAL 

Caixas de Som  UN.  24 )0( 4.(, _f".".ç)  . 5 - - t r3 (.- 
Microfone sem fio  UN.  2 L_ i 55f-,4 

,  
A  n t--1 ‹,, 

..1  Notebook  com arquivo Musical  UN.  J. 

Torres de Iluminação (treliças de alumínio)  UN.  4 S_D
t oc ,_ ) c•-; 

Máquina  Movies UN.  2 j 0:5
1 
 cl,c, Q:  _I o or.. 

Canhão de Luz  UN.  10 %O ç,  
Técnico de som presente no evento  UN.  1 2.Skric  _, SN  c--_,C 

TOTAL  Ft$  Li 23c, 0  0.  

r- 19.051.297/0001-42 

DEJAIR ANTONIO  FASCINA  

Sba.2213N-1--e-)  FCA-23 CR. Ck A 

Centro 
85760-000 - CAPANEMA - PR 3,. 

DATA:2.7 ic)- 2  c/t)w2 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

MAIS BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO 

EM TODAS AS FOLHAS. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
:.) 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

13.033.668/0001-87 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABER1UIRA 

16/12/2010 

NOME EMPRESARIAL 

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de  materials  hidráulicos 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  audio  e  video  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de pegas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de  videos  e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 

R ELCINA BUDKE 
NUMERO 

369 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.750-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

PLANALTO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
KACYARA@RLINE.COM.BR  

TELEFONE 
(46) 9908-0009/ (46) 3555-1485 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/12/2010 

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 22/12/2021 as 16:00:50 (data e hora de  Brasilia). Pagina: 1/2 

1/2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ?) 
•: 

.,..s. —...... CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

13.033.668/0001-87 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

16/12/2010 

NOME EMPRESARIAL 

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.01-9-02 - Produção musical 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
90.01-9-99 -Artes cônicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R ELCINA BUDKE 
NUMERO 

369 
COMPLEMENTO 
.a. ..... 

CEP 

85.750-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

PLANALTO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

KACYARA@RLINE.COM.BR  
TELEFONE 

(46) 9908-0009/ (46) 3555-1485 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DA1A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/12/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

012 

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

Emitido no dia 22/12/2021 às 16:00:50 (data e hora de  Brasilia). Página: 2/2 

2/2 



Estado do  Parana  
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 
0013  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 025759577-89 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.033.668/0001-87 
Nome: SOM E INFORMATICA OBALSKI 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 21/04/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda,pj q ov.br 
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Einitido via  Internet  Pública (22/1212021 15:57:26) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA 
CNPJ: 13.033.668/0001-87 

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 a 
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 esta 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 15:57:02 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/06/2022. 
Código de controle da certidão: 603A.2999.C1F0.A1D8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PODER jUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.033.668/0001-87 
Certidão n°: 57651609/2021 
Expedição: 22/12/2021, às 15:57:36 
Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.033.668/0001-87, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto 6.s 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 ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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0 1 6 SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA 
SEGUNDA ALTERACti.0 DE CONTRATO SOCIAL 
CNP3 n" 13.033.668/0001-87 - NIRE 41206944792  

EDINA PAULA CHRISPIM DO ROSÁRIO, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1985, 
empresária, residente e doiniciliada na Rua Elcina Budke, n° 369, centro, nesta cidade de 
Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do RG 8.380.510-2, SSP/P1Z, CPF 
054.280.379/89; e ERYCA LUIZA CHR1SPIM DO ROSARIO OBALSKI, brasileira, 
menor, nascida em 30.09.2005, residente e domiciliada na Rua Elcina Budke, no 369, centro, 
nesta cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora da Certidão de 
Nascimento n° 14.109, fls.089, Livro A/17, do Tabelião Quintana da cidade de Planalto, 
Paraná, CPF 095.713.819/93, RG 13.237.210-1 SSP/PR, aqui representada pela sua mãe Sra.  
Edina  Paula Chrispim do Rosário, acima qualificada, sócias da empresa SOM E 
INFORMATICA OBALSK1 LTDA, estabelecida na Rua Elcina Budke, n" 369, centro, na 
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com Contrato Social registrado na 
Jucepar sob n° 41206944792, em sessão do dia 16/12/2010, e posteriores alterações, e no 
CNPJ sob n° 13.033.668/0001-87, resolvem por este instrumento particular Alterar e 
Consolidar seu contrato primitivo de acordo  corn  as cláusulas e condições a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade que tem por atividade econômica principal: - 
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; e Atividade 
econômica secundária: Comércio varejista de artigos para decoração de festas; Comércio 
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de dudio e  video;  e Aluguel de 
móveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal, instrumento musicais, fica 
alterado para as seguintes atividades: 
3321-0-00 Instalação de maquinas e equipamentos industriais; 
4321-5-00 Serviço de manutenção e instalação elétrica; 
4322-3-03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
4742-3-00 Comercio varejista de material elétrico; 
4744-0-01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 
4744-0-03 Comercio varejista de materiais hidráulicos; 
4751-2-01 Comercio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
4752-1-00 Comercio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 
4753-9-00 Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de kiudio e  video;  
4754-7-03 Comercio varejista de artigos de iluminação; 
4757-1-00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos 
para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 
4759-8-99 Comercio varejista de utensílios para uso doméstico; 
4789-0-99 Comercio Varejista de Retroprojetores; 
5911-1-99 Atividade de produção cinematográfica, de  videos  e de programas de televisão; 
6190-6-99 Suporte a interligação de redes; 
7420-0-01 Atividade de produção de fotografias, exceto aéreas e submarinas; 
7420-0-02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; 
7420-0-04 Filmagem de festas e eventos; 
7729-2-02 Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de  us()  domésticos e pessoal; instrumentos  
musicals;  
7733-1-00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios; 
7739-0-03 Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 
7739-0-99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; 
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80204)-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônicos; 
8230-0-01 Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
9001-9-02 Produção musical; 
9001-9-06 Atividades de sonorização e de iluminação; 
9001-9-99 Artes cênicas, espetáculos e atividades relacionadas; 
9511-8-00 Reparação c manutenção de computadores e de equipamentos perifáricos; e 
9512-6-00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 

CLAUSULA SEGUNDA:  O estado civil da sócia  Edina  Paula Chrispim do Rosário, que 
era, solteira, nascida em 08/07/1985, passa ser casada em Regime de Comunhão Universal de 
Bens, conforme Certidão de Casamento, lavrada sob Matricula nO 0862230155 2016 2 00003 
009 000080417, do dia 17/12/2016, no Cartório Registro Civil, do distrito de Centro Novo, 
município de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, a qual passa a utilizar o nome 
EDINA PAULA DO ROSÁRIO 013AISKI. 

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

CLAUSULA QUARTA:  A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que 
determina o  art.  203, da Lei 10406/2002, as sócias RESOLVEM por este instrumento atualizar 
e CONSOLIDAR o contrato primitivo que, adequado as disposições da referida Lei número 
10406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA  
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO  

CNN  IV 13.033.668/0001-87 - NIRE 41206944792 

EDINA PAULA DO ROSÁRIO OBALSKI, brasileira, casada em Comunhão Universal de  
Benz  nascida em 08.07.1985, empresária, residente e domiciliada na Rua Elcina Budke, n° 
369, eentro, nesta cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do RG 
8.380.510-2, SSP/PR, CPF 054.280.379/89 e ERYCA LUIZA CHRISPIM DO ROSÁRIO 
OBALSKI, brasileira, menor, nascida em 30.09.2005, residente e domiciliada na Rua Elcina 
Budke,  if  369, centro, nesta cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora 
da Certidão de Nascimento n° 14.109, Ils.089, Livro A/17, do Tabelião Quintana da cidade de 
Planalto, Paraná, CPF 095.713.819/93, RG 13.237.210-1 SSP/PR , aqui representada pela sua 
mãe Sra.  Edina  Paula do Rosário Obalski, acima qualificada, sócias da empresa SOM E 
INFORMATICA OBALSKI LTDA, estabelecida na Rua Elcina Budke, n° 369, centro, na 
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Para* com Contrato Social registrado na 
Tucepar sob no 41206944792, em sessão do dia 16/12/2010, e posteriores alterações, e no  
CNN  sob n° 13.033.668/0001-87, resolvem Modificar e Consolidar seu contrato primitivo de 
acordo com as cláusulas e condições a seguir: 

2 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLI DADO  
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CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade gira sob o nome empresarial de SOM E 
INFORMÁTICA OBALSKI LTDA. 

CLAUSULA SEGUNDA:  A sociedade tem a sede na Rua Elcina Budke, n" 369, centro. na  
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná. 

CLAUSULA TERCEIRA:  A sociedade iniciou suas atividades cm 10 de janeiro de 2011 e 
seu prazo é indeterminado. 

CLAUSULA QUARTA: 0 Capital Social no valor de R$.50.000,00, (cinquenta mil reais), 
dividido em 50.000, (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$.1,00, (hum real) cada, 
integralizado em moeda corrente do Pais assim descrita: 
Sócias: Quotas Capital  
Edina  Paula do Rosário Obalski  37.500 R$.37.500,00 

Eryca Luiza Chrispim, do Rosario Obalski  _12.500 R$12.500,00 

Somas.  50.000 R$50.000,00 

CLAUSULA QUINTA: A sociedade desenvolve as seguintes atividades: 
3321-0-00 1nsta1ação de maquinas e equipamentos industriais; 
4321-5-00 Serviço de manutenç?io e instalação elétrica; 
4322-3-03 Instalaçfjes de sistema de prevençao contra incêndio; 
4742-3-00 Comercio varejista de material elétrico, 
4744-0-01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 
4744-0-03 Comercio varejista de materiais hidráulicos; 
4751-2-01 Comercio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 
4752-1-00 Comercio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 
4753-9-00 Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de  Audio  e  video;  
4754-7-03 Comercio varejista de artigos de iluminaçtto; 
4757-1-00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos 
para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 
4759-8-99 Comercio varejista de utensílios para uso doméstico; 
4789-0-99 Comercio Varejista de Retroprojetores; 
5911-1-99 Atividade de produção cinematográfica, de  videos  e de programas de televisão; 
6190-6-99 Suporte a interligação de redes; 
7420-0-01 Atividade de produção de fotografias, exceto aéreas e submarinas; 
7420-0-02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; 
7420-0-04 Filmagem de festas e eventos; 
7729-2-02 Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal; instrumentos 
musicais; 
7733-1-00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios; 
7739-0-03 Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 
7739-0-99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; 
8020-0-01 Atividades de monitorainento de sistemas de segurança eletrônicos; 
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8230-0-01 Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
9001-9-02 Produção musical; 
9001-9-06 Atividades de sonorização e de iluminação; 
9001-9-99 Artes cênicas, espetáculos e atividades relacionadas; 
9511-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; e 
9512-6-00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. 

CLÁUSULA SEXTA:  As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem  flea  assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA:  A administração da sociedade caberá A sócia EDINA PAULA DO  
ROSÁRIO OI3ALSKL à qual compete o uso do nome individualmente, com poderes e 
atribuições de administradora, autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto em 
atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos 
sócios quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, scm 
autorização da outra sócia. 

CLÁUSULA NONA:  Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a 
administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurada. 

CLÁUSULA DÉCIMA:  Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as 
sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá a 
sócia, a titulo de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução 
fiscal previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada A conta de despesas 
gerais. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade 
continuará sua atividade com as herdeiras, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescente, o valor de seus haveres serão 
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a suas sócias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que 
não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar,  dc  prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAM sob as penas da lei, que a presente 
empresa se enquadra na condições de Microempresa ME, nos termos da Lei Complementar n° 
123, de 14.12.2006. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sócia que desejar transferir suas quotas deverd notificar 
as sócias remanescentes, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este 
exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias 
contados do recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Elegem de comum acordo o Foro da Comarca de 
Capanema, CEP 85760-000, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assinam o presente 
instrumento em uma única via, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

Planalto,  PR, 29 de mat-go de 2021. 

Edina Paula do  Rosário  Obalski 

Eryca Luiza Chrispim do Rosário Obalski 
Representada por  Edina  Paula do Rosário Obalski  

Edina  Paula do Rosario Obalski 
Representante de Eryca Luiza Chrispim do Ro- 

sário Obalski 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

05428037989  EDINA PAULA DO ROSARIO OBALSKI 

!alallikAINIME!  
JUNTA COMERCIAL 

L.  DO PARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/04/2021 15:58 SOB N° 20212030590. 
PROTOCOLO: 212030590 DE 06/04/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102526433. CNPJ DA SEDE: 13033668000187.  

HIRE:  41206944792. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021. 
SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYBEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

www.empresaf acil.pr.gov.br  

A  ea'  idadc do;4to documento, SQ ImpresAo, r1Cd $1;jeito A c<unprovA,;Ao de sua dute14ade noe r#,Apectivos portAl$, 
inf<a-marldo seu$ tespeetivoe cbdiuos de verificacao. 



CAI A 
.C.:;AIXA ECONOMICA FEDERAL.  

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 13.033.668/0001-87 

Razão Social:som E INFORMATICA OBALSKI LTDA 

Endereço: RUA RODOLFO ULRICH 1235 SEDE / CENTRO / PLANALTO / PR / 85750-
000 

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

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

Validade:21/12/2021 a 19/01/2022  

Certificação Número: 2021122101404394000130 

Informação obtida em 22/12/2021 15:59:55 

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

22/12/2021 15:59 Consulta Regularidade do Empregador 

VO:22 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 
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Prefeitura Municipal de Planalto 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 

N° 22716 / 2022 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 28/05/2022, 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. 

Planalto, 29 de  Marv)  de 2022 

REQUERENTE: SERAFIM TOVO CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
C2HJF2QE55C4XJ4Q99 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

9776 

CNPJ/CPF 

13.033.668/0001-87 

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

1183 

3 



3O2 4  ENDEREÇO 

RUA ELC1NA BUDKE, 369 - CENTRO CEP:  85750000 Planalto - PR 

CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio va: 
de eletrodomésticos e equipamentos de dudio e  video,  Instalação de máquinas e equipame] 

Instalação e manutenção elétrica, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio,  Corn  
material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de  mat(  

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio var 
iluminação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroele 

doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de usc 
especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anterio 

de produção cinematográfica, de  videos  e de programas de televisão não especificadas antet 
atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Atividades de produção de 
aérea e submarina, Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas, Filmagem  dc  

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal;  instrumentos  music  
máquinas e equipamentos para escritório, Aluguel de palcos, coberturas  e outras estruturas d 

exceto andaimes 

rejista especializado 
ritos industriais, 
ércio varejista de 
!riais hidráulicos, 
ejista de artigos de 
trônicos para uso 
doméstico não 

rmente, Atividades 
iormente, Outras 
fotografias, exceto 

festas e eventos, 
ais,  Aluguel de 
c uso temporário, 

• 

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

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio datado de 
27/04/2022, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE 
EVENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022, o 
presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

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

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

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

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

Atenciosamente, 

 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 28 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 27/04/2022, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPOR-
TES NO DIA 30/04/2022, 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 1 
Exercici 
o da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 1560 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.39.22.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

Van 'ea Trento 
CRC PR 079544/0-4 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (16)3552-1321 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO/ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E 
A EMPRESA XXXX, PROVENIENTE DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XX. 

Pelo presente de Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviço, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPAN EMA, com sede na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.792.760/0001-60, 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. De 
outro lado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXX, com sede na RUA 
XXXXXXXXXXX- CEP: XXXXXXXXXX - BAIRRO: XXXXXXX, MUNICÍPIO DE 
XXXXXXXXXXXXXXXX, nesse ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXX, 
CPF N° XXXXXXXXXX, a seguir denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente 
instrumento nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de 
Licitação n° XX/2021 cuja documentação integra este instrumento, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 

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

Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto/s 
erviço 

Nome do 
produto/serviço 

Quanti 
dade 

Unidade Preço 
máximo 

Prego máximo total 

4399 AMPLIFICADOR 1,00  UN  300,00 300,00 

2 2277 CAIXAS DE SOM 6,00  UN  120,00 720,00 

3 10146 MICROFONE SEM 
FIO/COM FIO 

2,00  UN  130,00 260,00 

5366  NOTEBOOK  1,00  UN  120,00 120,00 

62877 TECNICO DE SOM 1,00  UN  200,00 200,00 

TOTAL 1.600,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS  

2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se 
o disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta 
e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

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

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 30 (trinta) dias, a partir da data da 

assinatura deste instrumento. 
3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de XX/XX/XXXX e 

encerramento em XX/XX/XXXX. 
3.2. 0 prazo para a entrega do produto/execução dos serviços está descrito no termo de 

referência. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
4.1. 0 valor total da contratação é de R$ XXXXX (XXXXXXX reais). 
4.2. 0 valor mensal a ser pago à Contratada é de R$ XXXXX (XXXXXXX reais). 

4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

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

5. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.   

5.1. A Contratada obriga-se a: 

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

segunda deste instrumento; 
b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
C) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 

horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado 

pela Administração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor 
do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo 

máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

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

presente contrato; 
f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

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

dos objetos/execução dos serviços; 

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

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(96)3552-1321 
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5.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infralegais 
na execução desta Contratação. 

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

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

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do 

serviço/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

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

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

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

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

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

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

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

7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma parcelada, o 
pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 
7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma continua o 

pagamento  sera  efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente á 

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

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

7.4. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou 

por meio do sistema de pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação 

vigente. 
7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 
de titulo, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e indenização 

pelos danos decorrentes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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7.6. 0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento 
dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

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

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

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

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

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

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

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

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

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

7.10.1. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada será precedido 
de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a 

ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes. 
7.11. É vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 
7.12. 0 CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no processo de 

contratação. 
7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 
o pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA como indice de 
correção monetária, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM =IxN 
x  VP  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6/ 

100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento.  

VP  = Valor da Parcela em atraso. 

8. CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

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

abaixo discriminada: 

Dotações 

Exercíci 
o da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 1560 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.39.22.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

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

contratação será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de tudo dará 

ciência 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 

da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 

10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-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 em que 

a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-6 o indice IPCA para a 

atualização dos valores constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO/CANCELAMENTO 

DA CONTRATAÇÃO  

11.1. Constituem motivo para a extinQão/cancelamento da contratação:  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, 
especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados no 
processo e na Lei de regência; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2. A contratada terá direito á extinção/cancelamento da contratação nas seguintes 
hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no  art.  125 da Lei n° 
14.133, de 2021; 

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

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

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

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

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a retenção 

de valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas 
multas e indenizações, bem como eventuais prejuízos causados ao Contratante. 

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

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

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

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

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO 

12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluída, caberá 
CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da 
contratação, o qual verificará o produto/serviço e confeccionara um termo de 
recebimento provisório, identificando o produto/serviço, cuja finalidade é apenas para 
atestar que a Contratada o entregou/prestou na data estipulada na solicitação, 
fornecendo uma cópia do documento a CONTRATADA. 

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

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

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou 
por comissão de recebimento, formada por três servidores efetivos, realizara, no prazo 

de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da 

compatibilidade do objeto da contratação com as especificações do termo de referência 
e da solicitação confeccionada pelo órgão interessado, para fins de recebimento 
definitivo. 

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

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

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

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

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

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-6 como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias 
anteriores à exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA 
a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do Município. 

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

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

CONTRATADA. 
12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos 

deste instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que 
se omitirem. 

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

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES  

ADM  IN I  STRATI VAS  
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; 
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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 iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846. de 2013.  

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

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

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

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

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

em horas, será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de 

fornecimento/prestação, por hora de atraso na entrega/prestação; 

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

fornecimento/prestação, por dia de atraso na entrega/prestação; 

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de 
fornecimento/prestação, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista na alínea acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na 

requisição de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou condição 
deste instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada nas alíneas "a", 

"b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 15% (quinze por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 deste 

instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral da 
Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de 

cumulação com as demais sanções cabíveis; 
f) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, quando 

configurada a inexecução total do fornecimento/prestação. 

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



Município  de 
Cap anema - PR 0035  

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 
lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 

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

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data' do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, 

ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 
13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 

disponibilizados pelos órgãos de controle. 
13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -  MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA -  DOS CASOS OMISSOS  
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no 

instrumento convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo 

as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
na Lei n° 14.133, de 2021, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem parte integrante 

deste documento, independentemente de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-6 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 Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de 
habilitação e qualificação: 

a) jurídica; 
b) fiscal e trabalhista. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

17.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes desta contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

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

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

17.3. Incumbe á Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

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

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

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

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

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

Capanema/PR, xx de xxxxx de 2021. 

AMÉRICO BELLÉ XXXXXXX 

Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 
XXXXXXX 
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PARECER JURÍDICO N° 34/2022 

REQUERENTE: Agente de Contratações  
AREA  ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
ASSUNTO: Dispensa de licitação para contratação de sonorização para evento 
esportivo. 

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

1. CONSULTA: 

0 Setor de Licitações e Contratos encaminha para análise da Procuradoria- 

Geral o presente processo de contratação, conforme condições e especificações 

contidas no processo. 

Constam no processo administrativo fisico: 

I) Portaria 7.904/2021; 

II) Solicitação da contratação;  

III) Termo de referência; 

IV) Certidão; 

V) Pesquisa de preços; 

VI) Documentos da futura contratada; 

VII) Despacho de encaminhamento do Prefeito; 

VIII) Parecer do Departamento de Contabilidade; 

IX) Minuta do contrato. 

E o relatório. 

2. PARECER: 

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos 

do  art.  53 da Lei n° 14.133/2021, realizar o controle prévio de legalidade mediante 

análise juridica da contratação, não cabendo, em regra, nenhuma consideração 

acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração 

Pública ao traçar os parâmetros dos objetos da contratação entendidos como 

necessários. Passamos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito. 

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 o 
seguintes documentos: 

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

f
cv 

 

II - estimativa de despesa, que deverei ser calculada na forma Tio 
estabelecida no  art.  23 desta Lei; 
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HI  - 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 da contratada e a justificativa do preço, as quais reputo 

válidas, sob o aspecto formal, para o caso em apreço. 

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

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

Contratos o seguinte:  

Art.  75. g dispensável a licitação: 

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

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

Com efeito, os documentos que constam no processo são suficientes para que 

se faça incidir a hipótese de contratação acima mencionada. 

Nesse prisma, impende-se destacar que licitar é a regra, porém a licitação é 

necessariamente lenta, morosa, ainda mais quando há impugnações, recursos,  etc.,  

gerando, portanto, a necessidade de comportar algumas exceções. 

A decisão de não licitar decorre de uma valoração subjetiva da situação e do 

interesse social envolvido. 

E exatamente essa finalidade, qual seja a de realizar o interesse público, ou 

interesse social, que leva à interpretação de que quando configurados os 

pressupostos da não realização da licitação, a Administração Pública não só pode 

como deve efetuar a contratação sem o prévio procedimento licitatório, pois é o 

interesse social que exige a contratação sem licitação. Assim, poderíamos concluir 

que a Administração está proibida de realizá-la, pois se o fizesse estaria contrariando 

o interesse social tutelado pelo ordenamento jurídico. 

Nesse momento, a Administração não está proibida de licitar, porém optou pe 

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. 
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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. 

y 1° No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de 
serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com 
base no melhor prego aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, 
adotados de forma combinada ou não: 

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

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

Com efeito, consta no processo a cotação formal com três fornecedores e a 

justificativa da escolha dos fornecedores cotados, cumprindo-se, deveras, os 

requisitos legais. 

2.2. Da documentação da futura contratada  

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

de documentos essenciais previstos na Lei n° 14.133/2021, relativos 6. regularidade 

jurídica, à regularidade fiscal e à trabalhista. 

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

da Agente de Contratação e da sua Equipe de apoio. 
.e- 

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

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

2.4. Recomendações 

Urge esclarecer, por rim, 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, convêm 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 

Responsabilidade Fiscal. 

Av. Pedro Viriato Parigot de  Souza, 1080 -  Centro  -  85760-000 - Fone: 46-3552-1321 -  ramal 217 
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3. CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral se manifesta pela possibilidade da 

contratação direta. 

Resta, ainda: 

a) a conferencia da documentação da futura Contratada pela Agente de 

Contratação e Equipe de Apoio; 

b) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal; 

c) a assinatura do Contrato pelas partes; 

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

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

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 § 1' c/c  art.  72, P.O., da Lei n° 14.133/2021). 

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - 

Estrada Par ue Caminho do'rolono, aos 29 dias do mês de abril de 2022 

444., 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 32/2022 

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: MC SOM E ILUMINAÇÃO 
CNPJ: 13.033.668/0001-87 
ENDEREÇO: RUA ELEINA BUDKE, 369 BAIRRO: CENTRO 
CIDADE: PLANALTO/PR CEP: 85.750-000 
TELEFONE: 46 3555-1632/ 46 999110970  
E-MAIL:  marcelo@informaticamc.com.br  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORI-
ZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ES-
PORTIVO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022, em 
conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021 

Total: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2022 

Fica Dispensada de licitação na forma do  Art.  75, inciso II. da Lei 14.133/2021, conforme 

Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Município de Capanema - PR. 

A Dispensa de Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZA-

ÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 

30/04/2022 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 justificativa contida no processo. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: MC SOM E ILUMINAÇÃO 

CNPJ: 13.033.668/0001-87 

ENDEREÇO: RUA ELEINA BUDKE, 369 BAIRRO: CENTRO 

CIDADE: PLANALTO/PR CEP: 85.750-000 

TELEFONE: 46 3555-1632/ 46 999110970  

E-MAIL:  marcelo©informaticamc.com.br  

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

29 dia(s) do mês de abril de 2022. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação para o 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE 
VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022. , conforme parecer Jurídico 
fundamentado no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021  

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

Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto/s 
erviço 

Nome do 
produto/serviço 

Quanti 
dacie 

Unidade Prego 
máximo 

Prego máximo total 

4399 AMPLIFICADOR 1,00  UN  300,00 300,00 

2277 CAIXAS DE SOM 6,00  UN  120,00 720,00 

10146 MICROFONE SEM 
FIO/COM FIO 

2,00  UN  130,00 260,00 

5366  NOTEBOOK  1,00  UN  120,00 120,00 

62877 TECNICO DE SOM 1,00  UN  200,00 200,00 

TOTAL 1.600,00 

VALOR TOTAL: R$ 1.600,00(Um Mil e Seiscentos Reais). 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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CONTRATO N° 150/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE CAPANEMA E SOM E INFORMATICA 
OBALSKI LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, 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 SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA - ME , inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 13.033.668/0001-87, RUA ELCINA BUDKE , 369 - CEP: 85750000 - BAIRRO: 

CENTRO Município de Planalto/ PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)EDINA PAULA CHRISPIM 

DO ROSARIO inscrito(a) no CPF n° 054.280.379-89, Portador(a) do RG n° 8.3805102, doravante 

denominada CONTRATADO, vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.° 14.133 de 

01/04/2021, Dispensa de Licitação N° 32/2022, que fazem parte integrante deste 

instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE 

VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30 04 2022. 
Item Código 

do 
produto 
/serviço 

Descrição --do 
produto/ serviço 

Marca do produto Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantid 
ade 

Preço 
unitário 

Preço total 

1 4399 AMPLIFICADOR MC SOM E  
ILUMINAÇÃO 

UN  1,00 300,00 300,00 

2 2277 CAIXAS DE SOM MC SOM E  
ILUMINAÇÃO 

UN  6,00 120,00 720,00 

3 10146 MICROFONE SEM 
FIO/ COM FIO 

MC SOM E  
ILUMINAÇÃO 

UN  2,00 130,00 260,00 

4 5366  NOTEBOOK  MC SOM E  
ILUMINAÇÃO 

UN  1,00 120,00 120,00 

5 62877 TECNICO DE SOM MC SOM E  
ILUMINAÇÃO 

UN  1,00 200,00 200,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se o 

disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta e de 

acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

2.2. A execução do objeto da contratação deverá ser precedida de expedição de ordem de serviço 

ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

Aveniqp Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000  cp 
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3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de 30 (treinta) dias, a partir da data da 

assinatura deste instrumento. 

3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de 28/04/2022 e encerramento 

em 27/05/2022. 

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

4. CLAUSULA QUARTA -  DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

4.1. 0 valor total da contratação é de R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais). 

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 

consumo, despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. • 
5. CLAUSULA TERCEIRA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

5.1. A Contratada obriga-se a: 

a) entregar o objeto/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da cláusula segunda 

deste instrumento; 

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, 

horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 

Administração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do 

bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 

2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

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

presente contrato; 

f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 

e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos 

serviços; 

i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando 

a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

j) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os  Onus  com transporte, 

locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para 

o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

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

execução desta Contratação. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 (2) 
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5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

5.2.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação. 

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do 

serviço/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

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

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

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

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

recebimento definitivos; 

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

servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

7.1. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma única, o 

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

7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma parcelada, o 

pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma continua, o 

pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da 

Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente A. 

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

7.3.1. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o recebimento definitivo dos 

produtos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal da 

contratação/comissão de recebimento indicado no termo de referência, indicando a 

regularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual será emitido 

até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 

7.4. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 

meio do sistema de_pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.5. 8 vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

titulo, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e indenização pelos danos 

decorrentes. 

7.6. 0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos 

requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 

7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando 

qualquer  Onus  para o Contratante. 

7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção 

por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 

pagamento, até que o problema seja definitivamente sanado. 

7.7.2.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.8. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes 

hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

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

prestação dos serviços; ou 

7.8.2. 0 Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a titulo de tributos 

incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários 

inscritos em divida ativa em nome da Contratada, não impugnados. 

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 

de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 

e/ou indenizações devidas pela Contratada. 

7.10.1. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido à Contratada  sera  precedido de 1110 

processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla 

defesa,  corn  os recursos e meios que lhes são inerentes. 

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

7.12. 0 CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no processo de contratação. 

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento 

até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA como índice de correção monetária, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 

365  

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento. 

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

VP  = Valor da Parcela em atraso. 

8. CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

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

discriminada: 
Dotações 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2022 1560 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.39.22.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

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

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

as dúvidas que surgirem no curso da contratação e de tudo dará ciência 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 da 

contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

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

124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2022. 

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

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

Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA para a atualização 

dos valores constantes neste instrumento. 

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

a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, 

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

processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir a contratação; 

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

Contratada; 

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

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

contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas especificas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz; 

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

comunicação à Administração; 

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

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

11.2. A contratada terá direito à extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete modificação 

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

b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 

c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 

parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 

fornecimentos, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivada nos autos, será precedida 

de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

11.3.2. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida 

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

pagamentos devidos pela execução da contratação, até a data da 

extinção/cancelamento. 

11.4. A extinção/cancelamento da contratação por culpa da Contratada acarretará a retenção de 

valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas multas e 

indenizações, bem como eventuais prejuízos causados ao Contratante. 

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada será feita pelo 

Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será 

publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo 

que deu origem à contratação. 

11.6. A solicitação da Contratada para a extinção/cancelamento da contratação deverá ser 

formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de extinção/cancelamento da 

contratação, caberá a aplicação das sanções previstas na alínea "e" do subitem 13.4 deste 

instrumento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, pelas disposições 

da Lei n° 14.133,  dc  2022 e de seu regulamento municipal. 

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

CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, 

o qual verificará o produto/serviço e confeccionará um termo de recebimento provisório, 

identificando o produto/serviço, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada o 

entregou/prestou na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à 

CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto em diversas unidades diferentes da lotação 

do fiscal da contratação, poderá ser designado outros servidores para a realização do 

recebimento provisório do objeto. 

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em 

cronograma acordado entre as partes, a CONTRATADA deverá apresentar a nota 

fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do 

Município. 

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou por 

comissão de recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 15 

(quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto da 

contratação com as especificações do termo de referência e da solicitação confeccionada pelo 

órgão interessado, para fins de recebimento definitivo. 

12.2.1. As solicitações mencionadas no termo de referência deverão ser carimbadas e 

assinadas pela fiscalização, para fins de recebimento definitivo do objeto da 

contratação, as quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle Interno 

ou do Departamento de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, 

preferencialmente em meio digital. 

12.3. A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de 

servidor(es) público(s) competente, acompanhado(s) do(s) profissional(is) encarregado(s) pela 

solicitação da contratação, com a finalidade de verificar a adequação do objeto, bem como 

constatar e relacionar a quantidade a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua 

qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

12.5. No caso de rejeição do objeto da contratação, a Contratada deverá providenciar a imediata 

troca por outro produto/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o termo 

de referência e a solicitação do órgão interessado, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções 

previstas neste instrumento, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação 

de troca/refazimento do serviço. 

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

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

fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o produto substituído/ serviço 

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

contratada. 

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser 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 
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exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota 

fiscal ao Departamento de Compras do Município. 

12.8. 0 recebimento definitivo do objeto da contratação não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas nesta contratação e por 

força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do 

Consumidor). 

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

CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos termos deste 

instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se 

omitirem. 

12.11. As notas fiscais referentes ao objeto da contratação recebido de forma parcial ao solicitado,  di  

na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior  41IF  

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

13. CLAUSULA DECIMA 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 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 iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

j) praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento 

e/ou na Lei n° 14.133, de 2022 as seguintes sanções: 

a) advertência, 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

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

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

horas, será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de 

fornecimento/prestação, por hora de atraso na entrega/prestação; 

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

dias, será de 5% (cinco por cento) do valor previsto na requisição de 

fornecimento/prestação, por dia de atraso na entrega/prestação; 

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

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

fornecimento/prestação, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação 

da multa prevista na alínea "h" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na requisição 

de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou condição deste 

instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada nas alíneas "a", "h" e "c" 

acima, aplicada em dobro na reincidência, 

e) multa de até 15% (quinze por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 deste 

instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral da 

Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação 

com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta Ata, quando 

configurada a inexecução total do fornecimento/prestação. 

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 

são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2022, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 

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

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  
15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no 

instrumento convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei n° 

14.133, de 2022, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas 
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administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 

independentemente de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas 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° 14.133/2022. 
16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em 

compatibilidade  corn  as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de habilitação 

e qualificação: 

a) jurídica; 

b) fiscal e trabalhista. 
17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

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

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

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

por terceiros, em razão do fornecimento do produto/prestação do serviço ora 

contratado, o Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, 

oportunidade em que a Contratada irá se responsabilizar exclusivamente por 

eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder Judiciário, mesmo que em 

desfavor do Município, isentando este de qualquer responsabilidade. 

17.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos 

serviços. 

17.3. Incumbe à Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 
18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  

18.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município será providenciada 

pelo Contratante e a integra do processo de contratação direta será divulgada no Portal de 

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

assinatura deste instrumento. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  

19.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de 

Capanema-PR. 
E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a) EDINA PAULA CHRISPIM DO ROSARIO, 
representante da Contratada 

Capanema, C.  ade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 29 

dia(s) do mês 

\ 
C 6 

 
, 

\, 
AMTCO BE E EDINA PAULA CHRISPIM DO ROSARIO 
Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA - 
ME 

Contratada 
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ATOS LICITATORIOS 
PORTARIA N* 8.135, DE 10 DE MAIO DE 2022. 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico  re  26/2022. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório 
esta de acordo com a Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002 e  corn  a Lei 
n°8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu 
artigo 43; 

RESOINE:  

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 

• MUNICIPIO DE CAPANEMA 

055  
QUARTA-FEIRA, II DE MAIO DE 2022 -  ED  ÇÃO 0963 

e 

Art.  1" Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrôni- 
co n" 26/2022, objeto AQUISIÇÃO DE BANCO DE MADEIRA 
PLÁSTICA PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANE-
MA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
Art.  2' Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1" da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;  
Pot  necedor hem Protium/Set-N.0 Man, Quantidade Pie,,o 
LANC1 IS'. 
DUSTRIA E 
COMERCIO 
DE MOVEIS 
PLASTICOS 
El rt ELI 

I . BANCO DE JARDIM DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
ENCOSTO COR rrAORA.  wt.  OU SIMILAR ESPECIEL 
CAÇOES TECNICAS: LARGUR A: 150CM. ALTURA ASSES'• 
TO: 37CM. ALTURA ENCOSTO: 40CM. ALTURA TOTAL.• 
77CM. BASE ACENTO: .34CM. POSSUI DUAS TÁBUAS 
MACIÇAS NO ASSENTO COM ESPESSURA DE.  2 CM F. 
DUAS TÁBUAS MACIÇAS NO ENCOSTO FIXADOS COM 
PARAFUSOS GALVANIZADOS. ESTRUTURA: 3 PES EM  
FORMAT()  DE H. PRODUZIDO EM MATERIAL 1'OLIP110-
PILF.No DE .%1TA DENSIDADE COM 5CM  OF  LARGURA F. 
ALTURA DE 63 CM. COM APOIO  OF.  FIXAÇÃO AO CHÃO  
OF.  NO MINIMO  OF.  7CM. TRAVAS: 3 UNIDADES. PARA-
FUSOS E PORCAS: 26 UNIDADES (FIXAR  PERM.  TAFILTAS 
NOS PES). PARAFUSOS E PORCAS: 6 UNIDADES (FIXAR 
TRAVAS NOS PES E PERFIL TABLIAL  PERM.  TAI3LIA 13,6 
CM X 2 CNI X 1,50 MT:4 UNIDADES MACIÇAS. PRODUZI-
DAS EM POLIETILENO E POLIPROPILENO. PESO APROX-
IM A DO DE 2115G. DEVERÃO ESTAR INCLUSOS TODOS 
OS PARAFUSOS E PORCAS PARA MONTAGEM.  

I.ANCI 100,00 .195.112 

Art.  3' Valor total dos gastos  cons  a Licitação modalidade Pregão 
Eletrônico 1\1° 26/2022, é de R$ 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais).  
Art.  4' Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em con-
trario. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do P(urana: 
Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono 10 
dias de maio de 2022  

Americo Belle  
Prefeito Municipal 

2SSm24,1,,...;' .-.  agesersmenneszwaranni 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°149/2022 
Pregão Eletrônico N" 026/2022 
Data da Assinatura: 10/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS PLASTICOS EIRELI 
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANCO) DE MADEIRA PLÁSTICA PARA 
ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINIS- 
TRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PRO- 
CESSADO PELO sisTEmA DE REGISTRO DE PREÇOS.. 

Valor total: R$ 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais)  
Americo  Bellé 
Prefeito Municipal 

VISIMEIMMEMS 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE VOLEI-
BOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022. , 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  urn  centavos), no caso 
de outros serviços e compras;  
Lot,  I •  Lott Ohl  
Item COditto  du  produ- 

tof,ervi“, 
Nome do produtoherviço Quantidade Unidade Preço 

in:rnino 
PItN0 fillINIT110 

total 

1 4399 AMPLIFICADOR 'i .00 LIN 310,no 35o.on 

2 2277 CAIXAS DE SOM 6,00  UN  12001 720,05 
-, )0146 MICROFONE  SIN  FIO/COM FIO 2.00  UN  1300 260.00 

4 5366  NOTEBOOK ISO) UN  12100 I 20.01) 

3 (0,77 TFINIC0  Dr sum  i po IN 20400 2o0,o0 

101.61, I ,011.00 



QUARTA-FEIRA, li DE MAIO DE 2022 - E 
ORGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICiPIO DE CAPANENI 

Data 

Objeto: 

Valor 

para 

DOS 

Art.  
II - 

VALOR 

Capanema, 
Colono, 

Américo 
Prefeito 

EXTRATO 
Processo 

Contratante: 
Contratada: 

SERVIÇO 
TERIAL, 
VOLEIBOL 

Americo  
Prefeito 

TOTAL: R$ 1.600,00(Urn Mil e Seiscentos Reais). 

Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
ao(s) 29 dia(s) do Ines de abril de 2022. 

Bellé 
Municipal 

DO CONTRATO N° 150/2022 
dispensallo 32/2022 

da Assinatura: 28/04/2022. 
Município de Capanema-Pr. 

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA - ME. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MA- 
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTI-VO DE 

NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022. 
total: R$1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais).  

Bellé 
Municipal 

RATIFICAÇÃO 

Ratifico 

REALIZAÇÃO 
SATISFAÇÃO 

Jurídico 

(cinquenta 
de outros 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°25/2022 

em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitação 
o CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA 

DE PESQUISA. DE OPINIÃO PUBLICA SOBRE A 
DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAODE PRESTA-

PELO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. , conforme parecer 
fundamentado no  Art.  75, inciso 11, da Lei 14.133/2021  

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

e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso 
serviços e compras;  

We:  I - Lote 001 
Item Código do  pro-  

dutokervico 
Nome do pmduto/semiço Quantl- 

dade 
UM-  
dade 

Prey' 
nuiximo 

Negri  maxi-
mil total 

I 62500 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA COM OS 
USUARIOS PARA AVALIAÇÃO E c monitor', 
menu; DOS SERVIÇOS DE SAODE PRESTADOS 
PELO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR, a tim de 
implementação de novos serviços. A qual devera 
ser realtrada em  toil',  território municipal, divid. 
ida por  area  territorial e populacional, COM NO  
MINIM°  QUINHENTOS E.NTREV1STADOS, a 
cada  smarm.  no penado de  dins  anos. podendo 
ter ptorrogado. A coleta de darloa se dari por meio 
de entrevista pessoal e presencial  in  loco, utilman• 
do-se de APARELHOS DE PESQUISA  (TABLETS),  
UTILIZANDO SISTEMA PRÓPRIO E A PLICATI• 
VO CAPAZ DF. CADASTRAR E SINCRONIZAR 
DADOS, PERMITINDO A DIGITAIIZAÇÃO 
INSTANTÂNEA  VAS  RESPOSTAS POR MEIO 
DF. SISTEMA DE RETAGUARDA  PROMO  
(WEBSITE). Os &dos coletados deverão ser pro-
cessados e analisados, gerando uni relatório final 
com grificos detalhados e apresentados cm modo 
digital c tísico. 

2,00  UN  8.450,00 16.900,90 

VALOR TOTAL: R$ 16.900,00(Dezesseis Mil e Novecentos Reais). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 10 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Américo  Belle  
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 151/2022 
Processo Dispensa N" 25/2022 
Data da Assinatura: 10/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO EIRELI. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA SO-
BRE A SATISFAÇÃO DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

PRESTADOS PELO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 
Valor total: R$16.900,00 (Dezesseis Mil e Novecentos Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a Dispensa de Licitaçdc 
para o AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL 
ODONTOLOG1C0 PARA USO DAS UNIDADES DE SAODE  DC  
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR , conforme parecer Jurídico funda- 
mentado 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  urn  centavos), no casc 
de outros serviços c compras;  
Lott:  I - !Ate 001 
Item Código do  pro  • Nonie do pioduiolierviiu Quanzl Um  Pte,,  Presu in.i si 

dutoiservico dade  dad, maim.,  mu total 
1 57707 ALGODÃO. TIPO: HIDROFILO. A l'RE- 250,00 PC,11.  2,13 5325c 

SENTACÃO: EM  ROUTE.  MMERIAL: 
ALVEJADO, PURIFICADO. ISENTO DE 1M- 
PUREZAS, ESTERILIDADE, NAU ESTÉRIL. 
CÓDIGO  OR  0407961 

2 62532 APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO 70.00 rcr 8.32 582.40 
HASTEDOBILAVEL, TWO USO:DES- 
CARTAVEI, MATERIALPLASTICO. CAR- 
ACTF.RISTICAS ADICIONAIS. PONTAS 
FIBRAS NA() ABSORVENTES,  TWO  PON- 
TA:F1NA. PACOTECOM 1000N UNIDADES. 

3 62530 CURATIVO  ALVEOLAR  COM PROPOLTS 13,00 FR 27.85 362,05 
FRASCO 10 GRAMAS 

4 62$31 EMBALAGEM PARA P.STERILIZACAO, PA- 2300.00  UN  0,18 450.00 
PEL GRAU CIRÚRGICO, C/ FILME POLIIvIE- 
RO MULTILAMINADO. CERCA DE 60 G/ 
M2, ENVELOPE, AUTOSSELANTE, CERCA 
DE 9 X16 CM, Cl INDICADOR QUIMICO, 
USO UNICO 

5 60791 SERINGA, POLIPROPILENO, 10 MI., BICO 30.000,00  UN  0,44 15.200.00 
CENTRAL  SUP.  EMBOLO DE BORRACHA. 
GRADUADA. NUMERADA. ESTÉRIL. DE.S. 
CARMEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
MR0439629) 

6 60794 SERINGA, POLIPROPILENO, 3 MI. BICO 5.000,00  UN  0.19 950,00 
CFNTRA1.  SLIP.  fmRow DE BORRACHA. 
GRADUADA. NUMERADA. ESTÉRIL DES- 
CARTÃVF.I., EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
1ER04396251 

7 60793 SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML BICO 
CENTRAL  SUP,  EMBOLO DE BORRACIIA, 
GRADUADA, NUMERADA. ESTÉRIL  DES.  

5.000,00  UN  ,/..., 1.400,00 

CARTWEL EMBALAGEM INDIVIDUAL 
(BRO4396241 

VALOR TOTAL: R$ 17.476,95(Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta c 
Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos). 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho  dc  
Colono, ao(s) 04 dia(s) do mês de maio de 2022. 

Américo  Belk  
Prefeito Municipal 

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 
ODONTOLOGICO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE  DC  
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais) 
Américo  Belk  
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141/2022 
Processo dispensaN° 28/2022 
Data da Assinatura: 04/05/2022. 
Contratante: Município  dc  Caparierna- Pr. 
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Anjos da Madrugada, proje-
to que distribui sopão em Foz 
do Iguaçu para a população 
vulnerável, recebeu R$ 5 mil; 
ações de nove cidades foram 
contempladas. 

A participação expressiva 
de cooperados do Sicoob Três 
Fronteiras em reunião prepa-
ratória, na qual foi deliberado 
sobre o desempenho anual da 
cooperativa, resultou em R$ 
16,6 mil doados para entidades 
e projetos  socials.  Cada presen-
ça no evento  online,  em março, 

41K
oi convertida eni R$topara 
ipoiar as causas coletivas nas  
Areas  de assistência, educação 
especial e bem-estar animal. 

Foram contempladas io 
ações sociais realizadas em 
nove cidades do Oeste do  Pa-
rana  e do Rio Grande do Sul, 
indicadas pelas equipes das 
agencias do Sicoob Três Fron-
teiras. O projeto Anjos da Ma-
druga, que atende populações 
em situação de rua e de vulne-
rabilidade, recebeu a doação 
de R$ 5.090. 

O coordenador da en-
tidade,  Johnson  Mateus 
Santos.recebeu o cheque sim-
bólico dos diretores Adminis-
trativo e Financeiro, Renato 
Schafranski, e de Negócios, 
Condenei Lorenzetti. 

Segundo  Johnson,  o proje-
to Anjos da Madrugada aten-
de centenas de pessoas a cada 
semana, comentxega de sopão 

noite, banho solidário e a 
manutenção de padaria co-
munitária em uma região po- 

Ucrânia e Rússia silo dois 
dos maiores produtores de 
trigo do mundo. 0 conflito 
entre os dois países afeta di-
retamente a exportação do 
produto nas duas nações e 
obriga nações importado-
ras, como o Brasil, a buscar 
alternativas para não ter fal-
ta do produto. Os preços do 
trigo subiram 40% desde o 
inicio da guerra entre Rússia  

pular. Somente o trabalho de 
panificação distribui pães dia-
riamente a oo familiasem situ-
ação de extrema pobreza. 

'Lisa dinheiro veio em 
muito boa hora. Com  ele va-
mos pagar parcelas dos equi-
pamentos da padaria, o con-
serto da Kombi que distribui o 
sopOio e outras despesas", enu-
merou. "Pagando essas contas, 
temos condições de ajudar ain-
da mais pessoas", comemorou  
Johnson.  

O diretor Administrativo 
e Financeiro do Sicoob Trés 
Fronteiras, Renato Scha-
franski, afirmou que o ato de 
entrega do recurso para o pro-
jeto Anjos da Madrugada re-
presenta as demais entidades 
contempladas. O gestor desta-
cou a transparência na relação 
com a comunidade. 

"Ficamos muito felizes que 
o interesse dos nossos coo-
pexados nos assuntos da sua 
instituição, o Sicoob, através 
da participação recorde nesta 
reunião preparatória à assem-
bleia, seja revertido em apoio a 

e Ucrânia. 0 Brasil, tradicio-
nalmente um importador de 
trigo, bateu recordes na ex-
portação do produto. No pri-
meiro trimestre deste ano, o 
Brasil vendeu ao exterior 2,2 
milhões de toneladas de trigo. 
0 Brasil começa a ampliar a  
area  de plantação de trigo. Ao 
todo, os Estados de São Pau-
lo, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Bahia e Dis- 

projetos sociais, fazendo a dife-
rença nas comunidades", ava-
liou. "Entregamos esses recur-
sos de forma pública, prezando 
pela transparência e a lisura 
em todos os procedimentos", 
frisou Renato. 

Entidades beneficiadas por 
cidade: 

Cachoeirinha (RS): Banco 
de Alimentos 

Canoas (RS): Parceiros Vo-
luntários 

Foz do  "guava  (PR): Anjos 
da Madrugada 

Itaipulandia: Associação de 
Proteção e Valorização da Vida 
Animal 

Match:India (PR): Instituto 
Inocência 

Medianeira (PR): Associa-
ção Filantrópica Semear 

Missal: APAE Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais 

Santa Terezinba de Itaipu 
(PR): Agropet Animal e Canil 
Naconeski 

São Miguel do Iguaçu: Se-
cretaria de Educação/Equipe 
Técnica de Educação Especial 

trito Federal deverão plantar 
trigo em 280 mil hectares em 
2022/23 - temporada que, 
para o cereal, começa em 
agosto -, segundo a Embra-
pa Trigo. A  Area  é maior 
que a da safra anterior. Mui-
tos apostam que em poucos 
anos, o Brasil será um grande 
exportador de trigo, a  exem-
pt()  do que já acontece com a 
soja e o milho. 

a projetos  socials  par participação de 
cooperados em reunião preparatória 

Rua Rio de Janeiro, 1285  -  Centro - 85760-000 - Capanema - PR 

 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Presidência 

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA N° 47/2022 

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

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO 
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 periodo 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. 

§ 10 0 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 observãncia 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) à 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 LRF, no aspecto da exercitação da 
capacidade tributária; 

II - cópias 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; 

Ill - para a certificação do  art.  167-A da Constituição Federal, cópia 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 
intraorgamentárias separadas entre correntes e de capital; 
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IV — para as certidões  corn  garantia da União e externas, cópia da publicação 
do Anexo 12 do RREO do 60  bimestre de 2020 (Demonstrativo das Receitas e Despesas  
corn  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.  4° 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 a 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-O  ED  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 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. 

§ 1' 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  corn  o jurisdicionado durante a realização de fiscalização 
desenvolvida por unidade técnica do Tribunal  sera  realizado a partir dos seguintes e-mails  
oficiais: 

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

II — para a Coordenadoria de Auditorias: 

a) caud@tce.pr.gov.br; 

b) paf.controleinterno@tce.pr.gov.br:  

c) paf.eciucac,ao@tce.pr.gov.br:  
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d) paf.infraestruturaPtce. pr.gov. br; 

e) paf.receita@tce.pr.gov.br; 

Ill — para a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções: 

a) crnex@tce.pr.gov.br, 

b) monitoramentorpc@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 
dominio ©tce.pr.gov.br.  

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

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

§ 2° O telefone para contato  corn  a CAOS é o(41) 3350-1781.  

Art.  14. É obrigatório o uso de mascara 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 nu 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 Extraordinária nu 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 SOUZA. CAMARGO 
\ 

Presidente., 
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Detalhes processo licitatório 
—Informações Gerais 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Ano* 2022 

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 32 

Modalidade* : Processo Dispensa 

Número edital/processo* 32  

 

Recursos provenientes de organismos internacionals/multilaterais de crõdito 

 

Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo . 

 

     

Descrição Resumida do Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTI-

VO DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2022. 

Dotação Orçamentéria* 0700227812270122721560339039 

 

Prego máximo/Referência de preço 1.600,00 

RS* 

Data Publicação Termo ratificação 11/05/2022 

Data de Lançamento do Edital 

Data da Abertura das Propostas 

 

 

Há itens exclusivos para EPP/ME? 

Há cota de participação para EPP/ME? Percentual de participação: 0,00 

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

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 

Data Cancelamento 

 

CPF: 63225824968 (J.499.1a) 

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