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

Nomeia Agente de Contratagdo, Pregoeiro e 
equipe de apoio para conduzir os atos das 
licitações e contratações  municipals  derivadas da 
Lei Federal n.° 14333/2021. 

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

RESOLVE  

Art.  10  Nomeia-se a servidora Roselia Kriger  Becker  Pagant 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 pregao, o(a) agente responsável pela 
condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).  

Art.  2° Nomeia-se os servidores  Caroline  .Pllatl, Jeandra Wilmsen e Luclana Zanon para 
exercerem a fiinçao 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 auxiliarao o(a) Agente de 
Contrataçao e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.  

Art.  3° Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contrataçao e do(a) Pregoeiro(a) a tomada 
de decisões, o acompanhamento do trâmite da liCitaçao, o impulsionamento do procedimento licitatório 
e a execuglio de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a 
homologaçao e das contratações diretas, incluindo a solicitaçao de emissão de pareceres técnicos o 
jurídicos, para subsidiar as suas decisões. 

§ 1° 0(A) Agente de Contrataçao 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 Contrataçao ou o(a) Pregoeiro(a) convocará servidores públicos efetivos, 
que possuam conhecimento técnico acerca d9 objeto da licitaçã'o, para auxiliarem em atos dos certames.  

Art.  4° A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do 

Colono, aos 28 dias do mês de abril de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Zaida Teresinha Parabocz 
PARA: Américo Be116 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização 

para a dispensa de licitação para AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CON-

FORME PROJETO E PARCERIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL 

(LEI MUNICIPAL 1.792/2021). 

0 valor máximo para o item foi definido através do menor prego obtido en-

tre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em 

anexo ao Termo de Referência. 

0 custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 19.998,00 
(Dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais). 

Respeitosamente, 

Zaida Teresinh rabocz 

Secretária Municipal de Educagao, Cultura e Esportes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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LEI N° 1.792, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executivo Municipal de 

Capanema a celebrar termo de apoio financeiro  

coin  a COPA  COL  — Cooperativa  Agricola  

Consolata e dá outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL 

Faço saber que a  Camara  Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  10  Autoriza-se o Poder Executivo Municipal de Capanema/PR a celebrar Termo de 

Apoio Financeiro com a Copacol — Cooperativa  Agricola  Consolata, inscrita no CNPJ n° 

76.093.731/0001-90, cuja finalidade é o desenvolvimento do Projeto de Apoio Cultural da 

Copacol "CulturArte".  

Art.  2° 0 Poder Executivo Municipal poderá receber no exercício financeiro de 2021 

e/ou de 2022, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme condições e contrapartidas 

estabelecidas no Termo de Apoio e Plano de Trabalho Simplificado em anexo a esta Lei.  

Art.  3° As receitas provenientes do Termo de Apoio anexo à presente Lei serão alocadas 

em conta específica para o desenvolvimento dos projetos a que se referem.  

Art.  4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema - Paraná: Cidade da Rodovia 
Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 8 dias do mês de dezembro de 2021.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 - Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA — PR 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Esporte (órgão gerenciador); 

2. OBJETO 
2.1. A presente Dispensa de Licitação visa o AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E 
JOGO, CONFORME PROJETO E PARCERIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E 
COPACOL (LEI MUNICIPAL 1.792/2021). 
2.2. 
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Zaida Teresinha Parabocz, 
3.2. Diogo André Hossel. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. 0 Departamento de esportes junto com Coperativa Copacol, realizaram uma parceria 
de um projeto cultural denominado Craque do Amanhã. Este projeto visa dar oportunidade 
da prática do futsal no município abrangendo crianças de 06 a 16 anos, que terão oportuni-
dade de se beneficiarem com materiais esportivos como: calção, camiseta, coletes e 
melões. Desta forma crianças de todas as classes sociais terão oportunidade de viverem a 
prática do esporte, desenvolvendo a cooperação e oferecendo oportunidades. 
4.2. 0 Departamento de esportes entendendo a importância do projeto necessita realizar 
o pedido dos materiais para ofertar as crianças, e assim colocar em prática o que foi combi- 
nado com ao Plano de trabalho desenvolvido e entregue a Cooperativa Copacol. 
4.3. Os materiais assim que prontos serão entregues em forma de  kits  calção e meião, os 
coletes serão entregues aos alunos e após o treino devolvido ao departamento. Desta forma 
mostra se a importância da Dispensa de Licitação para acelerar a confecção dos uniformes 
e assim entregar aos alunos participantes. 

4.4 RAZÃO DE ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA 
4.4.1 Foi realizada uma busca de fornecedores que se manifestaram interesse em fornecer a 

cotação e eventual participação no certame. Constatou-se a qualidade do tecido e a 
proximidade da empresa em relação ao municipio.De acordo com a pesquisa efetuada, o 
equipamento fornecido pela empresa sediada no Município de Planalto supre as 
expectativas do Departamento de Esportes, no que se refere à utilidade, à qualidade e à 
durabilidade do tecido, cujo valor é o mais barato do mercado, conforme pesquisa de 
pregos que vai anexa. Portanto, o critério de escolha do fornecedor foi em razão da 
qualidade do tecido e pelos serviços prestados na região além do valor ser o mais em 

conta.(anexo) 
4.5 JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
4.5.1 Para o estabelecimento do valor do equipamento, foi solicitada a cotação direta com três 

empresas fornecedoras, para atestar que o prego indicado pelo fornecedor está compatível 

com o prego praticado no mercado. 
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
6.  

Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
Nome do produto/serviço Quantid 

ade 
Unidad 
e 

Preço 
máxim 

Prego 
máximo total 

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



Município de 
Capanema - PR 

produto/ 
serviço 
62700 CALÇA0 DE TREINO PROJETO CRAQUE 

DO AMANHÃ - PARCERIA COPACOL - 
TAMANHOS VARIADOS. 

200,00  UN  30,00 6.000,00 

62701 CAMISA DE MALHA PROJETO CRAQUE 
DO AMANHÃ - PARCERIA COPACOL - 
TAMANHOS VARIADOS. 

8,00 PAR 43,50 348,00 

62691 COLETES DE TAMANHOS VARIADOS 
COM A LOGO DO MUNICÍPIO E DO 
PATROCINAR DO PROJETO. 

100,00  UN  30,00 3.000,00 

62693  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO 12. 

15,00 CONJ 87,00 1.305,00 

62694  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO 14. 

15,00 CONJ 87,00 1.305,00 

62695  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHÃ - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO 16. 

15,00 CONJ 87,00 1.305,00 

62699  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO G. 

15,00 CONJ '91,00 1.365,00 

8 62698  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHÃ - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO M. 

15,00 CONJ 91,00 1.365,00 

62696  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO PP. 

15,00 CONJ 90,00 1.350,00 

10 62697  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO 
PROJETO CRAQUE DO AMANHÃ - 
PARCERIA COPACOL - TAMANHO P. 

15,00 CONJ 90,00 1.350,00 

11 62692  KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHÃ - PARCERIA 
COPACOL -TAMANHO 10. 

15,00 CONJ 87,00 1.305,00 

OTAL 19.998,00 
6.1. Calção esportivo para modalidades de futebol, atletismo, em tecido dryfit ou  dry sport  

(100% poliéster, gramatura 120, tamanhos variados. 
6.2. Desenhos: sublimação total - conforme modelo desenvolvido pelo cliente (tais como 
números, logomarcas, cores variadas,  etc.).  Linhas e costuras: costuras reforçadas em má-
quina de overlock ponto cadeia com fio de  nylon  100% poliéster gramatura 120. Barra perna: 
costura dupla, bitola estreita, com tamanho de 2 cm galoneira refiladeira. Cós elástico: com 
elástico de 40mm com cordão e acabamento na elastiqueira e travete para evitar que des-
manche as costuras coletes esportiva para pratica de futebol, futsal, handebol,  etc.  Em  dry 
sport  ou  dry fit  (100% poliéster) tamanhos variados. 
6.3. Desenhos: sublimação total - conforme modelo desenvolvido pelo cliente (tais como 
números, logomarcas, cores variadas,  etc.).  Linhas e costuras: costuras reforçadas em ma-
quina de overlock ponto cadeia com fio de  nylon  100% poliéster gramatura 120. Gola: re-
donda ou V com reforço nas partes de trás (cobertura de gola). Barra das mangas e do cor- 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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po: costura dupla, bitola estreita, com tamanho de 2 cm galoneira refiladeira. 
6.4. Camiseta esportiva manga curta para prática de futebol, futsal, handebol,  etc.  Em 
drysport ou dryfit (100% poliéster) tamanhos avariados. 
6.5. Desenhos: sublimação total -conforme modelo desenvolvido pelo cliente (tais como 
números, logomarcas, cores variadas,  etc.).  Linhas e costuras: costuras reforçadas em má-
quina de overlock ponto cadeia com fio de  nylon  100% poliéster gramatura 120. Gola: re-
donda ou V com reforço nas partes de trás (cobertura de gola). Barra das mangas e do cor-
po. costura dupla, bitola estreita, com tamanho de 2 cm galoneira refiladeira. 
6.6. 
6.7. Coletes esportivos para prática de futebol, futsal, handebol,  etc.  Em drysport ou dryfit 
(100% poliéster) tamanhos variados. Desenhos: sublimação total -conforme modelo desen-
volvido pelo cliente (tais como números, logomarcas, cores variadas,  etc.).  Linhas e costu-
ras: costuras reforçadas em máquina de overlock ponto cadeia com fio de  nylon  100% poli-
éster gramatura 120. Gola: redonda ou V com reforço nas partes de trás (cobertura de gola). 
Barra das mangas e do corpo: costura dupla, bitola estreita, com tamanho de 2 cm galonei-
rarefiladeira. 
6.8. *Garantia de acordo com o código de defesa do consumidor (ainda estamos aguar- 
dando uma resposta para ver em qual categoria o equipamento se enquadra). 

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
7.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos solicitados em até 02 
(dois) dias corridos após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de 
Capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente á elaboração de requerimento de 
compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 
7.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informa- 
ções: 

7.2.1. 
7.2.2. 
7.2.3. 
7.2.4. 
7.2.5. 
7.2.6.  

identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
descrição dos produtos a serem adquiridos; 
local onde serão entregues os produtos; 
prazo para entrega dos produtos; 
quantidade, medidas e especificações dos produtos; 
justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição 

dos produtos; 
7.2.7. assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

7.3. 0 requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido á empresa vence-
dora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 
7.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos caso estes sejam solici- 
tados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2. 
7.5. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização 
para a empresa vencedora do certame. 
7.6. 0 não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e a 
possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa. 
7.7. 0 fornecimento dos produtos pela empresa vencedora do certame sem o prévio re-
cebimento do requerimento a que alude o subitem 6.2 configura a concorrência da empresa 
para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de 
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eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medi-
das cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 
7.8. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos produtos. 
7.9. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Pregos, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser digitalizadas, incluídas no sistema dis-
ponível e armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de 
Compras do Município ou na própria Secretaria solicitante. 

8. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
8.1. Após a emissão da Requisição de Empenho emitida pelo Departamento Contábil e 
Financeiro, a secretaria demandante encaminhará via  email  para a empresa, iniciando-se o 
prazo para entrega. 
8.2. A entrega, após o recebimento do empenho, será em no máximo 30 dias corridos, no 
endereço constante na Requerimento de Compra anexado ao Empenho. 
8.3. A comissão de recebimento da Secretaria analisará os uniformes recebidos e emitirá 
os termos de recebimento, estando estes de acordo com as exigências. 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada obriga-se a: 

a) entregar os produtos em perfeitas condições no tempo, lugar e forma estabe-
lecidos 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; 

e) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar 
a data, horários e local de entrega dos produtos previamente agendado pela Adminis-
tração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal correspondendo ao valor 
do objeto adquirido, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) 
dias após a entrega do objeto; 

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

t) comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cum-
primento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obriga-
da; 

h) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previ-
denciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, pres-
tação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos 
produtos; 

1) 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 dos produtos. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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9.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infra-
legais na execução desta Contratação. 

9.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

9.2.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a respon- 
sabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta con-
tratação. 

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

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos re-
cebidos provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência, pa-
ra fins de aceitação e recebimento definitivos; 

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

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

11. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA 
11.1. 0 contrato terá vigência de 06 (seis) meses. 

12. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA 
12.1. 0 contrato será gerenciado e fiscalizado por Alcione Roberto Closs. 

13. DA LEGALIDADE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
13.1. A modalidade de licitação por dispensa possui amparo na Lei Federal 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. 

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

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

Zaicfã4Teresinha a abocz 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

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

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO 

CNPJ:13.481.323/0001-96  E-MAIL:  hodysom_i9@hotmail.com  

ENDEREÇO: RUA 4 Ng  878 

COMPLEMENTO : SALA 5 BAIRRO: INDUSTRIAL 

TELEFONE: (46) 3555 1083 CONTATO: EDISON 

CIDADE: PLANALTO UF: PR 

ORÇAMENTO PARA UNIFORMES RELACIONADO AO PROJETO CRAQUE DO 

AMANHA COPACOL FUTSAL. 

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

PRODUTO  UN  
QTD

V.  
E 

UNIT.  VALOR TOTAL 

Coletes do município (com logo do patrocinador)  UN  100 30,00 3.000,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho 10 CONJ 15  1.30500  87,00 ,  

Kits  calção, camisa e meião tamanho 12 CONJ 15  —89,00 1.305,00 gi  
Kits  calção, camisa e  meld()  tamanho 14 CONJ 15  — 89,00 .305,00  

Kits  calção, calção, camisa e meião tamanho 16 CONJ 15  -89,00  

Kits  calção, camisa e meião tamanho PP  CON.,  15  1.350,00  90,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho P CONJ 15  90,00 1.350,00  

Kits  calção, camisa e meião tamanho M CONJ 15  91,00 1.365,00  

Kits  calção, camisa e meião tamanho G CONJ 15  91,00 1.365,00 
Calção treino  UN  200  30,00 6.000,00 

Camisa de malha — para o estagiário, professor e 
Dirigente  

Pares 8 43,50 348,00 

TOTAL R$19.998,00 

 

Edson Aties 
Coecelgto • ME 

CW41081.323100003  
DATA : 31/01/2022 

 

    

'Y 

  

 

/ 

  

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO 

cr)  

op 



17/03/2022 09:10 SoftSul Webmail :: RE: Orçamento 

 

ij 

Assunto RE: Orçamento 

De Edison  Alves <hedysom_i9@hotmail.com> 

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

Data 02/02/2022 07:49 

 

ii:O.LL 
SOPTWARE ilfTWORM 

 

• coopacol futsal.pdf (-207 KB)  

Bom dia, 
segue orçamento solicitado 

duvidas a disposição 

Att: Jussiane 

De: Esportes - PM Capanema <esportes@capanema.pr.gov.br> 

Enviado: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 16:42 

Para: hedysom_i9@hotmail.com  <hedysom_i9@hotmail.com> 

Assunto: Orçamento 

Boa tarde.. 
Segue em anexo pedido de orçamento de uniformes! 
att 

Diogo Andre Hossel 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=678&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 



DATA: 15102/2022 

I  

ORÇAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: WILLY  VAN  DER KERKHOFF 03827890918 

CNPJ: 36.479.495/0001-20 E-MAIL:  willyker2@hotmail.corn  

ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 

COMPLEMENTO: SALA BAIRRO: CENTRO 

TELEFONE: 45 9 99174694 CONTATO: WILLY KERKHOFF 

CIDADE: PLANALTO UF:PR 

ORÇAMENTO PARA UNIFORMES RELACIONADO AO PROJETO CRAQUE DO 
AMANHÃ COPACOL FUTSAL. 

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

PRODUTO  UN  
QTD

V.  
E 

UNIT.  VALOR TOTAL 

Coletes do município  (coin  logo do patrocinador)  UN  100 R$ 32,00 R$ 3.200,00  

Kits  calção, camisa e meião tamanho 10 CONJ 15  R$ 1.350,00  R$ 90,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho 12 CONJ 15  R$ 1.380,00  R$ 92,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho 14 CONJ 15  R$ 1.380,00  R$ 92,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho 16 CONJ 15  R$ 1.380,00  R$ 92,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho PP CONJ 15 R$ 1.395,00  R$ 93,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho P CONJ 1 5  R$ 1.395,00  R$ 93,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho M CONJ 15  R$ 94,50 R$ 1.417,50 

Kits  calção, camisa e meião tamanho G CONJ 15  R$ 1.417,50  R$ 94,50 '  

Calção treino 1JN 200 R$ 32,00 R$ 6.400,00 
Camisa de malha para o estagiário, professor e 

Dirigente Pares 8  R$ 45,00 R$ 360,00 

TOTAL R$ 21.075,00 

WILLY VANDER KERKHOFF 
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Assunto RE: Orçamento  

' De willy kerkhoff <wi11yker2©hotmail.com>  
; SOPTWARE C.  1  icTUJORH 

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

Data 16/03/2022 17:45 

• 20220316144724907.pdf (-211  KB)  

Boa tarde, 

Segue em anexo.  

All, Willy Kerkhoff 

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

Enviado: terça-feira, 15 de março de 2022 08:32 

Para: willyker2@hotmail.com  <willyker2@hotmail.com> 

Assunto: Orçamento 

Bom dia, segue em a nexo orçamento uniformes! 
att 
Diogo André Hossel 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=08,_uid=762&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 



ORÇAMENTO 

RAZÃO SOCIAL:  JULIA  K. T. DE QUADROS 

CNPJ: 09.080.092/0001-31 E-MAIL:  bordadostakahashi@yahoo.com.br  

ENDEREÇO: RUA MAUA 

COMPLEMENTO: SALA BAIRRO: CENTRO 

TELEFONE: 46 9 99725673 CONTATO:  JULIA  QUADROS 

CIDADE: REALEZA UF:PR 

ORÇAMENTO PARA UNIFORMES RELACIONADO AO PROJETO CRAQUE DO 

AMANHA COPACOL FUTSAL. 

MODALIDADE: 

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

r PRODUTO  UN  
QTD 

E 
V.  UNIT.  VALOR TOTAL 

—  
Coletes do município (com logo do patrocinador)  UN  100 R$ 32,50 R$ 3.250,00  

Kits  calção, camisa e meião tamanho 10 CONJ 15  R$ 1.350,00  R$ 90,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho 12 CONJ 15  R$ 1.365,00  R$ 91,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho 14 CONJ 15  R$ 92,00 R$ 1.380,00  

Kits  calção, camisa e meião tamanho 16 CONJ 15  R$ 1.395,00  R$ 93,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho PP CONJ 15  R$ 1.425,00  R$ 95,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho P CONJ 15  R$ 1.425,00  R$ 95,00 

Kits  calção, camisa e meião tamanho M CONJ 15  R$ 95,00 R$ 1.425,00  

Kits  calo, camisa e meião tamanho G CONJ 15  R$ 1.425,00  R$ 95,00 

Calção treino  UN  200 R$ 34,00 R$ 6.800,00 
Camisa de malha — para o estagiário, professor e 

Dirigente 
Pares 8  R$ 49,00 R$ 392,00 

TOTAL R$ 21.632,00 

DATA: 15/02/2022 

Juba K T.  de Quadros - ME 
CP4PJ 09.080 092/0001-'31  

JULIA K. T. DE  QUADROS  
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Assunto Re: Orçamento 

i 

•••:'.. 
: _AlLt 

.Q. L:YU L De JULIA  TAKAHASHI <bordadostakahashi©yahoo.com.br> -  kw  

\LIIM_LP  ,Ilit:;* lOPTWARE & AfTWORH 
Para Esportes - PM Capanema <esportes@capanema.pr.gov.br> 

Data 15/03/2022 08:33 

bom dia 

no consigo abrir o arquivo 

Em terça-feira, 15 de março de 2022 08:30:35 GMT-3, Esportes - PM Capanema <esportes©capanema.prgov.br> escreveu: 

Bom dia, segue em anexo pedido de orçamento de uniformes! 

att 

Diogo André Hossel 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=758&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 
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Assunto orçamento 

De JULIA  TAKAHASHI <bordadostakahashi©yahoo.com.br> 

Para esportes@capanema.pr.gov.br  <esportes@capanema.pr.gov.br> 

Data 15/03/2022 16:30 

  

  

SOPTUJARE flITWORM 

• JULIA 15-03-202220220315_0001.pdf (-191 KB) 

a/c: diogo 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=7608,_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 
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MIQO 23  
ORÇAMENTO 
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AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCERIA ENTRE 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MU-NICIPAL 1.792/2021). 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) Dias 
PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
VALIDADE: 12 MESES 
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KIT  CALÇAO, CAMISA E MEIÃO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHA - PARCERIA COPACOL - TAMANHO 10. 
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KIT  CALÇÃO, CAMISA E MELÃO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHÃ - PARCERIA COPACOL - TAMANHO 12.  
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KIT  CALÇÃO, CAMISA E MELÃO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHA - PARCERIA COPACOL - TAMANHO 14. 

kn .-, 

C
O

N
JU

N
T

O
  

R
S

 8
7

,0
0 

o 

IC'S 
rn • 

ça 

C)..  
r- 
x) 92

,0
0 

C; 
Cl  
c...-,  

5  

, 
62

69
5  

Ka  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHÃ - PARCERIA COPACOL - TAMANHO 16.  
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KIT  CALÇAO, CAMISA E  MEMO  - PROJETO CRAQUE DO 
AMANIIA - PARCERIA COPACOL - TAMANHO PP.  
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KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIAO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHA - PARCERIA COPACOL - TAMANHO P.  
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KIT  CALÇÃO, CAMISA E MELÃO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHÃ - PARCERIA COPACOL - TAMANHO M. 

C
O

N
JU

N
T

O
 

(:), 

"'6",  

o c 
v.:- 

r''.  91
,0

0  c:, kr) 
'.1:  0,  

o 
CD 
v".  
C.7, 



KIT  CALÇÃO, CAMISA E MEIÃO - PROJETO CRAQUE DO 
AMANHA - PARCERIA COPACOL - TAMANHO G. 

CALÇA0 DE TREINO - PROJETO CRAQUE DO AMANHA - 
PARCERIA COPACOL - TAMANHOS VARIADOS. 

CAMISAS DE MALHA, PROJETO CRAQUE DO AMANHA - 
PARCERIA COPACOL - TAMANHOS VARIADOS. 

lOTAL 

DATA: 19/04/242 

24 

R$ 19.998,00 
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Zai • a Teresinha a bocz  

Responsável pela Planilha Final de 
Preço 

• 



Município  de 
Cap anema PR  

• 
CERTIDÃO 

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCERIA ENTRE DEPAR-
TAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 1.792/2021), informo que a or-
gamentagão 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. 

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

Ws. 
oselia nger eckerli  -•ani  

Chefe do Setor de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Assunto Dispensa - Uniformes Projeto Craque do Amanhã  

De 
I 

, . 'L*: i..O'LlL Órgão Central de Contratações Públicas 
SOPTUARE C 11ETWORN <smcp@capanema.prgov.br> 

Para <hedysom_i9©hotmail.com> 

Data 25/03/2022 13:49 

19  e  

Boa tarde, 

Referente a proposta comercial para aquisição de uniformes de treino e jogo solicitado pelo Departamento de 
Esportes, solicitamos que seja encaminhada em resposta a este  email  e com cópia para 
licitacao@capanema.prgov.br, a seguinte documentação para dar prosseguimento na contratação: 

1. Contrato social (e alterações, se houver); 

2. Cadastro CNPJ; 

3. Certidão negativa municipal, estadual e federal; 

4. Negativa trabalhista; 

S. Certidão de Regularidade FGTS; 

Atenciosamente, 

Alecxandro  Noll  

Central de Contratações Públicas 

Município de Capanema - Estado do Paraná 
Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono 

(46) 3552 1321 (46)999160850 

https://webmail.capanema.prgov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=137&_mbox=sent-mail&_action=print&_extwin=1 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
-,*  

¡It
, 
 #6,12•,-- 

Att; CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
13.481.323/0001-96 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DAIA DE ABERTURA 
24/03/2011 

NOME EMPRESARIAL 
EDISON ALVES DA  CON  CEICAO 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE: 

ME 

C6DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
14.12-6-01 - Confecção de pegas de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
14,12-6-03 - Facção de pegas do vestuário, exceto roupas intimas 
47,81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R QUATRO SALA 5 

NÚMERO 
878  

COMPLEMENTO 

CEP 

85.750-000 
BAIRRO/DISTRITO 
INDUSTRIAL 

MUNICÍPIO 
PLANALTO 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ESCRITORIOCONTABILGARZAO©HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 3555-1083  

EN  TE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**It**  

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA  SIT  UAÇAO CADASTRAL 
24/03/2011  

i 

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 28/04/2022 às 13:53:30 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 

1/1 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  

AV  PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212- CENTRO 
CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

MURILO KVVIATKOWSKI SBARDELOTTO 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuiçao CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), A-
ções: CONCORDATA E FALENCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda 
neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro  ern  andamento contra: 

EDISON ALVES DA CONCEICAO  Fl  

CNPJ 13.481.323/0001-96, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

1111101111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 .. 
CAPANEMNPR, 09 de Dezembro de 2021. 1734:43 

MURILO KWIATKOWS ucLOTTO 

" JuolctAmo 
try*A •!, •,...2 Dtretto da Cc:imam:a de 

- Estado do  Parana  
Paiicut de Souza, 1212 

Clr,OricyJd Partidor, 

DckIvrY3;t4riQ Avatador Jtadicial 

crJ C-1.269.16110001-67 

CA'cr Otwons,  Fsecie -1104kar 

Custas — R$ 48,95 
Página 0001/0001 

Cria0o da Comarca 29 11.1967 



RECEITA 
DUALND

A

P 

PARA PARANÁ  
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA FAZENDA 

"12 t. 
Emissao do CICAD Ift tps://www.n rin ternet.pr.8ov.br/cad  ic:Ins/_ce _CI FS11  

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ Inicio das Atividades 

90554496-91 13.481.323/0001-96 04/2011 

Empresa / Estabelecimento 

Nome Empresarial EDISON ALVES DA CONCEICAO 

Titulo do Estabelecimento 

Endereço do Estabelecimento RUA QUATRO SALA 5, 878 - INDUSTRIAL CEP 85750-000 
FONE: (46) 3555-1083 

Município de Instalação PLANALTO - PR, DESDE 04/2011 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
Situação Atual 

06/2021 

Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

Atividade Econõrnica Principal do 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS 
Estabelecimento INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 

1412-6,03 FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS 
Atividade(s) Econbmica(s) 

Secundaria(s) do Estabelecimento 4781-4/00- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 
ACESSORIOS 

Quadro Societário 

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação 

CPF 046.879.589-82 EDISON ALVES DA CONCEICAO EMPRESÁRIO 

Este CICAD tem validade ate 02/04/2022. 

• Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receia Estadual do  Parana  

CAD/ICMS No 90554496-91  

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via  
Internet  www.fazenda.pr.gov.br  

Emitido Eletronicamente via  Internet  
03/03/2022 17:00:55 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

1 of 1 03/03/2022 17:01 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026252401-81 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.481.323/0001-96 
Nome: EDISON ALVES DA  CON  CEICAO 

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 tributaria, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 01/07/2022 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via  Internet  
www.fa br 

loina 1 do I 
Emitido via interne! Pública (03/0312022 17:04:12) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

e4t1. 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO 
CNPJ: 13.481.323/0001-96 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 11:17:29 do dia 31/10/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/04/2022. 
Código de controle da certidão: 5EF4.5CB6.4C4A.229F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



i) 

CAIXA 
CAIXA ECONÕMECA FEDERAL... 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRI' 

Inscrição: 13.481.323/0001-96 
Razão SOCial:EDISON ALVES DA CONCEICAO ME 

Endereço: R QUATRO SALA 5 878 / INDUSTRIAL / 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:22/02/2022 a 23/03/2022  

Certificação Número: 2022022213462866639097 

Informação obtida em 03/03/2022 17:04:03 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARFAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

V-77-7-re  
' J 

,, ..... ,..; 
ìtè'e  

"PO - 

NEGATIVA 

N° 22463 / 2022 

IMPOWFANTE: 

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

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 23/04/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL 

E REGISTROS, 
PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO 

CONTRIBUINTE NADA 
MENCIONADA ABAIXO. 

22 de Fevereiro de 2022 

REVENDO OS ARQUIVOS 
DEVE A FAZENDA 

CERTIFICAMOS QUE: O 
A EMPRESA 

Planalto, 

REQUERENTE: EDISON ALVES DA 
CONCEIÇÃO 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
C211.11F2QE54X4XJ4UBC 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEICAO 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

10049 

CN P.I/CPF 

13.481.323/0001-96 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9055449691 

ALVARÁ 

1210 



ENDEREÇO 

QUATRO SALA 5, 878 - SALA 05 - INDUSTRIAL CEP: 85750000 Planalto - PR 

CNAE / ATIVIDADES 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas c as confeccionadas sob medida, Faceiio de peças do 
vestuário, exceto roupas intimas, Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

• 

• 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.481.323/0001-96 
Certidão n': 7260302/2022 
Expedição: 03/03/2022, as 17:07:10 
Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que EDISON ALVES DA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n' 13.481.323/0001-96, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, -e no Ato 01/2022 da CGJT,-- de 21—de-  janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão  sac)  de responsabilidade do 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

• ` . 



Municipio de 
Capanema - PR  

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do 
Colono, aos 28 dias 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 á autorização solicitada mediante oficio datado de 18/04/2022, obje-
to: AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCE-
RIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 1.792/2021), 
o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

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

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

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

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

Atenciosamente, 

Américo Be116 
Prefeito Municipal 

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



r Walter 
Téc. Co t. CRC: PR3146483/0-2 

CPF: 3.903.959-53 

Municipio de O Ü o 4o 
Capanema PR  

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do 
Colono, aos 28 dias 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 19/04/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE UNI-
FORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCERIA ENTRE DEPARTA-
MENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 1.792/2021), informamos a existên-
cia de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações de-
correntes do Certame, para aquisição constantes no protocolo número supra, sendo que o 
pagamento  sera  efetuado através da Dotação Orçamentária; 

Dotações 
Exercici 
o da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.9 
0.30.00.00 

Do Exercício 

Respeitosamente, 

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



Município de 
Capanema PR 

(MINUTA DO CONTRATO N° XX/202) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/ PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CE-
LEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A 
EMPRESA XXXX, PROVENIENTE DA DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO NI' XX. 

Pelo presente de Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviço, sem vinculo em-
pregaticio, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080, Estado do  Parana,  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,  corn  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 ins-
trumento nos termos da Lei n° 14.133/2021, com base no Pncesso de Dispensa de Licita-
ção n° XX/2022, cuja documentação integra este instrumento, mediante as clausulas e con-
dições a seguir estipuladas: 

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

Lote Item Códi- 
go  do 
pro- 
du-  
to/ser 
viço  

Descrição do produ- 
to/serviço 

Marca do 
produto 

Uni 
da 
de 
de 
me 
di-
da 

Quan- 
tidade 

Prego 
unitb-
rio  

Prego total  

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS  
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 propos-
ta e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

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

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação  sera  de 12 (doze) meses, a partir da data 

da assinatura deste instrumento. 

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



Município de 
Capanema PR 

3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de XX/XX/XXXX e encer-
ramento em XX/XX/XXXX. 

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

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
4.1. 0 valor total da contratação é de R$ 20.960,00 (Vinte mil, novecentos e sessenta reais). 

4.2. 0 valor mensal a ser pago a Contratada é de R$ XXXXX (XXXXXXX reais). 
4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decor-

rentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, tra-
balhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, ma-
teriais 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 se-
gunda deste instrumento; 

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

tecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos que impossi-
bilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, 

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

ções assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada; 

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

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

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

5.2. A Contratada  sera  responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infrale-

gais na execução desta Contratação. 
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5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados á Administração ou a tercei-
ros, 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 contrata-
ção. 

5.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do servi-
go/fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defe-
sa 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 aceita-
cão 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 pa-
gamento será efetuado, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias con-
tados 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 

entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a docu-
mentação 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 produ- 
tos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal da contrata-
ção/comissão de recebimento indicado no termo de referência, indicando a re-
gularidade da contratação e a qualidade dos produtos/serviços, o qual será 

emitido até o 5° (quinto) dia  (Ail  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 nes-

te instrumento, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protes-
to 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:(96)3552-1321 



Município de 
Capanema PR 

7.6. 0 pagamento  sera  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 regulari-
zar 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 a 
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o paga-
mento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nes-
ta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 após a regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

7.7.1. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal  sera  motivo de corre-
ção 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 à prestação dos serviços; ou 

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

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

mentar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribui-
ções abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao trata--

mento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
7.10. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes as mul-

tas e/ou indenizações devidas pela Contratada. 

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

de processo administrativo em que  sera  garantido a 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 as direitos ou créditos decorrentes do con-

trato. 
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 encar-
gos moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista 
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, utilizando-se o IPCA como indice 
de correção monetária, aplicando-se a seguinte fórmula: 

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

1= 
(6 / 100) 

365 

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

8. CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão á conta de recursos especí-
ficos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo dis-
criminada: 
Dotações 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

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

tação será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a quem com-

petirá 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 resul-
tante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negó-
cio. 

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 even-
tualmente envolvidos, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos á 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 ini-

cio 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, especi- 
ficações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados no pro-
cesso e na Lei de regência, 
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b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada pa-
ra acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

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

d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimen-
to 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 enti-
dade 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 à Administração; 

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

tração; 
j) o cometimento reiterado de faltas na execução da contratação, anotadas pela fiscali-

zação. 
11.2. A contratada terá direito á extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipó-

teses: 
a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete modifi-

cação 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 impre-
vistas 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  pre--
cedida 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 ressar-
cida 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 reten-
gão 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 á Contratada será feita pelo 
Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será 
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publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no pro-
cesso que deu origem a contratação. 

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

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

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

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

a CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da con-
tratação, o qual verificará o produto/serviço e confeccionará um termo de recebimen-
to 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  dc  objeto em diversas unidades diferentes da 
lotação do fiscal da contratação, poderá SE r designado outros servidores para a reali-
zação do recebimento provisório do objeto 

12.1.2. Juntamente com o fornecimento/prestação, ou no prazo estabelecido em 
cronog rama 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 compatibili-
dade do objeto da contratação com as especificações do termo de referência e da so-
licitação 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 Secreta-
ria 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) encarrega-
do(s) pela solicitação da contratação, com a finalidade de verificar a adequação do ob-
jeto, bem como constatar e relacionar a quantidade a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo a fiscalização não atestar o re-
cebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas. 
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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 acor-
do 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 pe-
na de aplicação das sanções previstas neste instrumento, ficando sob sua responsabi-
lidade 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 pe-

la fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o produto substitui-
do/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 esgo-
tamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante 5 (cinco) dias an-
teriores 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 coltratagão 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. poderá ser encaminhada via  e-mail  para a 
CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recabimento 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 li-
quidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

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

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

cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao in-
teresse coletivo; 

c) der causa a inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos ser-
viços; 

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

justificado; 
g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
I) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
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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 docu- 

mento 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 se-

guintes 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 forneci-

mento/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 forneci-
mento/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 forne-

cimento/prestação, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação 
da multa prevista na alínea "b" acima. 

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

quisição 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 cumu-

lação com as demais sanções cabíveis; 

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

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

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

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

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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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 com-
petente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judi-
cialmente. 

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 isola-
das ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabí-
veis. 

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

vadamente 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, se-
gundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Con-
sumidor, 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 inte-

grante 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 prin-

cípios 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 compa-

tibilidade 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 á 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 jui-

zo 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 Con-
tratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos servi-

ços. 

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

ciada 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 ad- 

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

Capanema-PR. 

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a) , representante da Contratada. 

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

AMÉRICO BELLÉ XXXXXXX 
Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 

XXXXXXX 
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PARECER JURÍDICO N° 45/2022 

REQUERENTE: Agente de Contratações  
AREA  ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
ASSUNTO: Dispensa de licitação para confecção de uniformes para atender 
parceria celebrada com a COOPACOL. 

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

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) Cópia da Lei n° 1.792/2021; 

IV) Termo de referência e anexo; 

V) Pesquisa de preços; 

VI) Orçamento definitivo; 

VII) Certidão; 

VIII) E-mail  da Administração, 

IX) Documentos da futura contratada; 

X) Despacho de encaminhamento do Prefeito; 

XI) Parecer do Departamento de Contabilidade; 

XII) Minuta do contrato. 

É o relatório. 

2. PARECER: 

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

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

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

acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração 

Pública ao traçar os parâmetros dos objetos da contratação entendidos como 

necessários. 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 d 

inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruido com os 
seguintes documentos: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 - ramal 217 
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I - documento de formaliza cão de demanda e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou 
projeto executivo; 

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

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; 

- 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. E dispensável a licitação: 

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

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

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

se faça incidir a hipótese de contratação acima mencionada. 

Nesse prisma, impende-se destacar que licitar 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 valoraçá..o 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  contrarian  
o interesse social tutelado pelo ordenamento jurídico. 

alf 
C 
Eri) 

4T$  
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Nesse momento, a Administração não está proibida de licitar, porém optou pela 

contratação direta, em razão do pequeno valor do objeto. 

Destarte, reputo como configurada a hipótese normativa descrita no inciso II do  

art.  75 da nova Lei de Licitações e Contratos, restando justificada a contratação direta 

e a escolha da empresa contratada. 

Por seu turno, no que toca à 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 preços 
constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem 
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades 
do local de execução do objeto. 

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

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

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

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

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

legais, patente o interesse público envolvido. 

2.2. Da documentação da futura contratada  

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

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

jurídica, à regularidade fiscal e A. trabalhista. 

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

da Agente de Contratação e da sua Equipe de apoio. 

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

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

2.4. Recomendações 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a releváncia, que a veracidade de t 

as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade 

agentes públicos e privados envolvidos. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de 

sanções de natureza politica, administrativa, civil e penal em caso de malversação 
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da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, 

contratuais e editalicias, possibilitando a configuração de ato de improbidade 

administrativa, nos termos da Lei n° 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

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

contratação direta, na forma em que se encontra. 

Resta, ainda: 
a) a conferência da documentação da(s) futura(s) Contratada(s) pela Agente 

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

c) a assinatura da Ata 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 § 

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

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

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

assinatura do contrato  (art.  94, II e § 1° c/c  art.  72, P.O., ambos da Lei n° 14.133, de 

2021). 

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - 
Estrada Parque Caminho do Colono, aos 9 dias do mês de maio de 2022. 
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Prefeitura Municipal de Planalto 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

NEGATIVA 

N" 23257 / 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 
ATE 31/07/2022, 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, 01 de Junho de 2022 

REQUERENTE: municipio de capanema 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

C2HJF2QEMZM4XJ5BA3 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: EDISON ALVES DA CONCEICAO 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

10049 

CNPJ/CPF 

13.481.323/0001-96 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

9055449691 

ALVARÁ 

1210 



ENDEREÇO 

R QUATRO SALA 5, 878 - SALA 05 - INDUSTRIAL CEP: 85750000 Planalto - PR 

CNAE / ATIVIDADES 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida, Facção de peças do 
vestuário, exceto roupas intimas, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

• 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026881507-23 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.481.323/0001-96 
Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO 

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 29/09/2022 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (01/06/2022 00:00:00) 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E di1/4  DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EDISON ALVES DA CONCEICAO 
CNPJ: 13.481.323/0001-96 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto 6 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). • Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se A situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada A verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:17:36 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/11/2022. 
Código de controle da certidão: 3A06.A42C.905C.F298 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 



01/06/2022 08:26 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 13.481.323/0001-96 

Razão Social:EDisoN ALVES DA CONCEICAO ME 

Endereço: R QUATRO SALA 5 878 / INDUSTRIAL / 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:31/05/2022 a 29/06/2022  

Certificação Número: 2022053104043200142812 

Informação obtida em 01/06/2022 08:26:40 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1 



Município de 61 
Capanema - PR 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 35/2022 

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: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO 
CNPJ: 13.481.323/0001-96 
ENDEREÇO: RUA 4, N° 878, SALA 5 BAIRRO: INDUSTRIAL 
CIDADE: PLANALTO-PR CEP: 85750-000 
TELEFONE: (46) 3555— 1083 /46999013322 E-MAIL:  hedysom_i9©hotmail.com  

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E 
PARCERIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 
1.792/2021), em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art,  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021. 

VALOR TOTAL R$ 19.998,00 (Dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais) 

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



1/An 
Américo  Belle  

Prefeito Municipal 

Município de 
Capanema 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 35/2022 

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

A Dispensa de Licitação de AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CON-
FORME PROJETO E PARCERIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL 
(LEI MUNICIPAL 1.792/2021), abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição 
está baseada no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores 
apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado 
pela Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO 
CNPJ: 13.481.323/0001-96 
ENDEREÇO: RUA 4, N° 878, SALA 5 BAIRRO: INDUSTRIAL 
CIDADE: PLANALTO-PR CEP: 85750-000 
TELEFONE: (46) 3555 — 1083 /46999013322 E-MAIL:  hedysom_i9@hotrnail.com  

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E 
PARCERIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 
1.792/2021), em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono. 
aos 18 dias do mês de maio de 2022. 

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



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
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De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:26 

Para: 'jornal folha de capanerna capanema' 

Assunto: PARA PUBLICAÇÃO EM 03/06/2022 

Anexos: TERMO DE INEXIGIBILIDADE.docx 

Poselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaoacapanema.pr.gov.br   
licitacaolg qapanema.pr.g_ov.br • 

• 



Q 
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao©capanema.pr.gov.br  
Enviado em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:26 
Para: 'diariooficial©capanema.pr.gov.br' 
Assunto: PARA PUBLICAÇÃO EM 02/06/2022 
Anexos: TERMO DE INEXIGIBILIDADE.docx 

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

• 



roselia.licitacao©capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:27 
Para: 'Hedysorn_i9@hotrnail.com' 
Assunto: contrato para assinatura 
Anexos: CONTRATO 156- EDISON.pdf 

BOM DIA 
ESTAMOS ENCAMINHANDO 0 CONTRATO PARA ASSINATURA, 
CASO  VOCE  TENHA ASSINATURA DIGITAL É  SÕ  ASSINAR DIGITALMENTE E NOS 
DEVOLVER VIA  E-MAIL  
SE VOCÊS Ni10 TIVEREM ASSINATURA DIGITAL TERÃO QUEM IMPRIMIR EM 
DUAS VIAS 0 CONTRATO 
ASSINAR E NOS DEVOLVER NO ENDEREÇO ABAIXO: 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
A/C SETOR DE LICITAÇÕES  
AV.  GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1.080 
CAPANEMA PR- CEP 85760-000 

Kriger  Becker  Pagan.i 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR  cep  85760-000 • fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
ro se lialicitacao,a capanema.pr.gov.br  
licitacaow capanema.pr.gov.br   



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: postmaster@outlook.coni 

Enviado em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:27 

Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Entregue: contrato para assinatura 

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00032.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

Hedysom 19(Lhotmail.com  

Assunto: contrato para assinatura 

• 

• 



roselia.licitacao@capanema.p ov.br  

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:29 

'educacao' 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 35-2022 

CONTRATO 156- EDISON.pdf 

BOM DIA 

A DISPENSA DE LICITAÇÃO  Ng  35/2022 
, OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCERIA 
ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MU-NICIPAL 1.792/2021). 
ESTA PRONTA PODERÁ SER ADQUIRADA A PARTIR DE 02/06/2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 
Município de Capanema-PR 
Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 

• Capanema - PR  cep  85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.licitacaoqicapanema.pr.z_ov.br 
licitacaow  capanema.pr.gov.br   

• 



• 

roselia.licitacaogcapanema.pr.gov.br  

De: Mail Delivery Subsystem  <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:29 
Para: roselia.licitacao@capanema.prgov.br  
Assunto: Return receipt  
Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00026.txt  

The original message was received at Wed, 1 Jun 2022 11:28:46 -0300 from 

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

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

(successfully delivered to mailbox) 

Transcript of session follows <educacao@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 



Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 156/2022 
Processo Dispensa N° 35/2022 
Data da Assinatura: 19/05/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, 
CONFORME PROJETO E PARCE-RIA ENTRE DEPARTAMEN-
TO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 1.792/2021).. 
Valor total: R$19.998,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Noventa 
e Oito Reais). 
Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

11112111111111SMIMMIMINOTMEMUNI XAMISVarattlittitilAiti 

DECRETOS 
inattit) 1141.433MIZMINUSWIMI;i4t: an:1841181:361 

DECRETO N° 7.063, DE 02 DE JUNHO DE 2022 

Exonera, por falecimento, o servidor inativo  Arm  mio  Renner.  

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

RESOLVE: 

Art.  10  Determina a exoneração do servidor inativo Armfnio  'Ren-
ner,  em razão de seu falecimento.  

Art.  30  Este Decreto  antra  em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir do dia 24/05/2022. 

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

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Otall311111111111111111111111111191101101MMILMEMCAMMIIRIMMINVDOWBEEMIll 

PORTARIAS 
21D ASURTVISAINIEdikacU'AillitiMiLl 

PORTARIA IV 8.148, DE 02 DE JUNHO DE 2022. 

Acrescenta Membros a Comissão de Recebimento dos materi-
ais e serviços da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes. 

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

RESOLVE: 

Art.  1" Acrescentar os servidores abaixo nominados para compor 
a Comissão de Recebimento de materiais e serviços da Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura e Esportes: 

I - [•• 
II — [...]; 
III — [...); 
IV — [...]; 
V - Tatiana Ferrari Ghizoni; 
VI — Nilva  Beatriz  Steffens; 
VII - Sandra de Fatima Cigolini Weissheimer. 

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO  DI  CAPANEA4 .  

QUINTA-FEIRA, 02 DE) UNI10 DE 20:)2 -  EDIÇÃO 09;7 

"Art.  37. [...] 
[...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados medi-
ante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que esta-
beleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efe-
tivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

garantia do cumprimento das obrigações." 

"[...]Quando a CF/88, no  art.  37, inc. XXI, determinou que as ex-
igências seriam as mínimas possíveis, isso significou submissão 
da Administração a limitação inquestionável. Não cabe à Admin-
istração ir além do mínimo necessário à garantia do interesse 
público. Logo, não se validam exigências que, ultrapassando 
o mínimo, destinam-se a manter a Administração em situação 
'confortável". Li" 

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estra-
da Parque Caminho do Colono, aos 14 dias do mês de abril de 
2022. 

Jilmar  Jablonski  
Secretario Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque 
Caminho do Colono, ao(s) 01 dia(s) do mês de junho de 2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Pregoeira 

ltAIN aaSlittirritiMAINVVAIMIRMIEMIVIVRWASSENAMM 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 35/2022 

Fica Dispensada de licitação na forma do  Art.  75, inciso II, da 
Lei 14.133/2021, e suas alte-rações posteriores as despesas 
abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da Procurador-
ia Jurídica do Município de Capanema - PR. 

A Dispensa de Licitação de AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE 
TREINO E JOGO,  CON-FORME PROJETO E PARCERIA EN-
TRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MU-
NICIPAL 1.792/2021), abaixo especificados, ocorre em razão 
de que a aquisição esta baseada no  Art,  75, inciso II, da Lei 
14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados 
estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de 
pregos realizado pela Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO 
CNPJ: 13.481.323/0001-96 
ENDEREÇO: RUA 4, N°878, SALAS BAIRRO: INDUS- 
TRIAL 
CIDADE: PLANALTO-PR 
CEP: 85750-000 
TELEFONE: (46) 3555 — 1083 /46999013322  
E-MAIL:  hedysom_i9@hotmail.com  

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, 
CONFORME PROJETO E PAR-CERIA ENTRE DEPARTAMEN-
TO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 1.792/2021), 
em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, 
inciso II, da Lei 14.133/2021. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque 
Caminho do Colono, aos 18 dias do mês de maio de 2022. 
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ALUNOS DE PÉROLA D'OESTE PARTICIPAM DE ATIVIDADES 

EM RELAÇÃO AO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 

As professoras Ali-
ne Maria Tonet, Maria 
Goretti Santi Jellinek e 
FlAvia Karina Cogo, que 
ministram aulas para o 
2° ano A, 13 e C do perío-
do matutino e vesperti-
no, da Escola Municipal  

São Francisco de Assis, 
de Pérola D'Oeste, re-
alizaram atividades re-
ferente ao trabalho in-
fantil. Elas trabalharam 
a conscientização  corn  
relação ao tema e após 
a parte teórica Os alunos  

confemionaram car- 
tazes referente o que 
entenderam sobre o as-
sunto  corn  a temática "O 
TRABALHO FILME". 

O objetivo era mos-
trar para esses estudan-
teso quanto é importan- 

te combater o trabalho 
infantil e incentivar a 
presença da criança na 
escola através da ideia: 
"O TRABALHO ROU-
BA A INFÂNCIA DAS 
CRIANÇAS, Ni-V) AS 
DEIXA IR A ESCOLA,  

NÃO PERMITE QUE 
'BRINQUEM COM OU-
TRAS CRIANÇAS DE 
SUA IDADE. DIREITO 
DE CRIANÇA É O DE 
NÃO TRABALHAR" 

(Assessoria de Co-
mu nicação PMPDO) 

Nfunitirw de Planalto 
Sã o Flanci,co de Assis. 1:581 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Presidência 

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA N° 47/2022 

Dispõe sobre medidas emergenciais 
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 peticionarnento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 
30 de junho de 2022, inclusive.  

Art.  2° Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do 
Tribunal previstas para o período a que se refere o  art.  10.  

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 credito devem 
ser encaminhados juntamente com os seguintes documentos: 

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

a) à inexistência de operações de credito 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 - copias das publicações completas dos demonstrativos dos Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária - RREO e dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF 
dos exercícios de 2021 e 2022 dos Poderes Executivo e Legislativo; 

Ill - para a certificação do  art.  167-A da Constituição Federal, copia do Balanço 
Orçamentário Consolidado do RREO dos últimos 12 meses (maio/2021 a abril/2022) dos 
Poderes Executivos e Legislativos,  corn  as informações das receitas e despesas 
intraorçamentarias separadas entre correntes e de capital; 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Gabinete da Presidência 

IV — para as certidões com garantia da União e externas, cópia da publicação 
do Anexo 12 do RREO do 6° bimestre de 2020 (Demonstrativo das Receitas e Despesas 
com ações e serviços públicos de saúde).  

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

Art.  6° Os pedidos de certidões de que tratam os  arts.  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 à Agenda de Obrigações Municipais para o 
exercício de 2022, quanto ao envio de dados e declarações ao Tribunal; 

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

III  — para o envio dos dados ao  SIT. 

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

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

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

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

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

II — para a Coordenadoria de Auditorias: 

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

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

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

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

III  — para a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções: 

a) crnex©tce.pr.gov,br; 

b) monitoramentorpc@tc e.pr .g ov.br ; 

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

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

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

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

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

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

Art.  14. É obrigatório o uso de 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 nu 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  ern  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 



Assinatura digital do Contrato 156/2022 

Assunto: Assinatura digital do Contrato 156/2022 

De: "apoiolicitacao1@capanema.prgov.br" <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

Data: 12/07/2022 09:15 

Para: hedysom_i9@hotmail.com  

Bom dia; 

Segue em anexo o Contrato 156/2022 referente a Dispensa de Licitação 35/2022. 

Favor fazer a assinatura digital do documento e encaminhar para este  e-mail.  

Obrigado! 

ATT. 
MATEUS FELIPE FERNANDES DE CARVALHO 
SETOR DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA DE CAPANEMA - PARANÁ 
(46) 3552-1321 • Anexos: 

CONTRATO 156- EDISON.pdf 265KB 

• 
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A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

hedysom i9@hotmail.com   

Assunto: Assinatura digital do Contrato 156/2022 

Original-Envelope-Id: <74a9320d-b901-81ed-d0ea-
6b11ab48287d@capanema.pr.gov.br>  
Reporting-MTA: dns;CPZP284MB0183.BRAP284.PROD.OUTLOOK.00M 
Received-From-MTA: dns;mailserver2.softsul.net  
Arrival-Date: Tue, 12 Jul 2022 12:15:37 +0000 

Final-Recipient: rfc822;hedysom i9@hotmail.com  
Action: delivered 
Status: 2.0.0 
Diagnostic-Code: smtp;250 2.0.0 OK • 

• 



—Informações Gerais— 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

Anot 2022 

No licitação/dispensa/inexigibilidade 35 

Modalidade*  Processo Dispensa 

Número edital/processo* 35 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito 

Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Descrição Resumida do Objeto" AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCE- 

RIA ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL (LEI MUNICIPAL 

1.792/2021). 

Dotação Orçamentaria' 0700227812270122721530339030 

Preço máximo/Referência de preço - 

R.$* 

Data Publicação Termo ratificação 

Data de Lançamento do Edital 

Data da Abertura das Propostas 

19.998,00 

20/05/2022 

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 microemoresas regionais ou locais? 

12/07/2022 15:40 

 

Mural de Licitações Municipais 

(00 07 6 
TCEPR 

 

Ystilr 

411  

Detalhes processo licitatório 

Data Cancelamento 

CPF: 63225824968 '1051111) 

1/1 https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx  
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CONTRATO N° 156/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E EDISON ALVES DA CONCEICAO - 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  Parana,  inscrito no CNPJ sob o n" 75.972.760/0001-60, a seguir 

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

BELLE.  Do outro lado a empresa EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n." 13.481.323/0001-96, R QUATRO SALAS, 878- CEP: 85750000 - BAIRRO: INDUSTRIAL 

Município de Planalto/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)EDISON ALVES DA CONCEICAO 

inscrito(a) no CPF n" 046.879.589-82, Portador(a) cio RG ri° 68841232, doravante clenominada 

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

Dispensa de Licitação N° 35/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 

cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA DESCRICAO DO OBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE TREINO E JOGO, CONFORME PROJETO E PARCERIA 

ENTRE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COPACOL LEI MU-NICIPAL 1.792 2021 . 

Item Código 
do 
produto 
/servig 
o 

Descrição do 
produto/serviço 

Marca do 
produto 

Unidad 
e de 
medida 

Quantid 
ade 

Preço 
unitário 

Prego total 

1 62700 CALCAO DE TREINO 
PROJETO CRAQUE DO 
AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHOS 
VARIADOS. 

EDISON  
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

UN  200,00 30,00 6.000,00 

2 62701 CAMISA DE MALHA 
PROJETO CRAQUE DO 
AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHOS 
VARIADOS. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

PAR 8,00 43,50 348,00 

3 62691 COLETES DE TAMANHOS 
VARIADOS COM A LOGO 
DO MUNICÍPIO E DO 
PATROCINAR DO 
PROJETO. 

EDISON   
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

UN  100,00 30,00 3.000,00 

4 62693  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
MEIÃO PROJETO CRAQUE 
DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO 12. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 87,00 1.305,00 

5 62694  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
MEIÃO PROJETO CRAQUE 
DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO 14. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 87,00 1.305,00 

6 62695  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
MEIÃO PROJETO CRAQUE 

EDISON 
ALVES DA 

CONJ 15,00 87,00 1.305,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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DO AMANHA - PARCERIA.: 
COPACOL - TAMANHO 16._ 

CONCEIÇÃO 
ME 

7 62699  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
META() PROJETO CRAQUE 
DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO G. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 91,00 1.365,00 

8 62698  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
META() PROJETO CRAQUE 
DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO M. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 91,00 1.365,00 

9  62696  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
MEIÃO PROJETO CRAQUE 
DO AMANHÃ - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO PP. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 90,00 1.350,00 

10 62697  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
MEIÃO PROJETO 
CRAQUE DO AMANHA - 
PARCERIA COPACOL - 
TAMANHO P. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 90,00 1.350,00 

11 62692  KIT  CALÇÃO, CAMISA E 
META. ° PROJETO CRAQUE 
DO AMANHA - PARCERIA 
COPACOL - TAMANHO 10. 

EDISON 
ALVES DA 
CONCEIÇÃO 
ME 

CONJ 15,00 87,00 1.305,00 

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 VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO  

3.1.  0 prazo de vigência da presente contratação  sera  de 6 (seis) meses,  a partir da data da 

assinatura deste instrumento. 

3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de 19/05/2022 e encerramento 

em 18/11/2022. 

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

4. CLÁUSULA QUARTA -  DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

4.1.  0 valor total da contratação é de R$ 19.998,00 (Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Oito 

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, 

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

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

necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 5G, 
Fone:(46)3552-1321 
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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 to4, execução da contratação em compatibilidade com as obrigações 
. :• 

assumidas, todas as co:ridict.t; de habilitação e qualificação exigidas; 

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

horários e local de entregá doh objeto/prestação de serviços previamente agendado pela 

Administração Municipal; 

d) encaminhar ã. 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 esta 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 o'nus com transporte, 

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

o fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

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

execução desta Contratação. 

5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados A Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

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

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação. 

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

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

do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

6. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

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

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

recebimento definitivos; 

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

servidor especialmente designado; 

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

Contratada, mensalmente, ate o 15° (decimo quinto) dia UM do mês  subsequente 

entrega dos produtos, desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a documentação 

para liquidação de despesa até o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

7.3.1. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o recebimento definitivo dos  1110 
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.  it  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 

clecorrentes. 

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 deverd 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  a 
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 ónus 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 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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7.8.2. 0 Contratante poderá realizar a retenção de valores devidos a titulo de tributos 

Incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários 

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

7.9. A Contratada regularme.nt op.;ante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

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

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

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

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

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

e/ou indenizações devidas pela Contratada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

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

(6 / 100) 

365 

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

pagamento.  
VP  = Valor da Parcela em atraso. 

8. CLAUSULA SÉTIMA -  DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA 

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

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

discriminada: 

Dotações 
Exercici 
o da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2022 1530 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

9. CLÁUSULA  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. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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9.2. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da  

Con  tratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições ou falhas técnicas, vicios, 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-Ao pela disciplina do  art.  

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

10.2.  Ern  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 A 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 clausulas deste instrumento, 

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

processo e na Lei de regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

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

capacidade de concluir a contratação; 

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

Contratada; 

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

contratação; 

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

contratante; 

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

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

Previdência Social ou para aprendiz; 

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

comunicação à Administração; 

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

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

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

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

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

2022; 

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

superior a 3 (três) meses; 
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c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

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

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

fornecimentos, salvo se o atraso decorrer de culpa da03.-ntratada; 

11.3. A extinção/cancelamento da contratação, devidamente motivana'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, ate a data da 

extinç do/ 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 á 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  sera  regulada, subsidiariamente, pelas disposições 

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

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

12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluida, caberá 

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

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

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

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

CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto  ern  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 trés servidores efetivos, realizará, no prazo de ate 15 
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(quinze) dias, a liquidação da despesa, isto ê, a verificação da compatibilidade cio objeto da  

con  tratacão 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. ..\ fiscalizacAo realizara inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de 

serviclor(es) pUblico(s) competente. acompanhado(s) do(s) profissional(is) encarregado(S) pela 

sc-flicitacão da contratação, com a finalidade de verificar a adequação cio objeto, bem como 

constatar e relacionar a quantidade a que vier ser recusada. 

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

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

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 esgotamentos 

do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores 

exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota 

fiscal ao Departamento de Compras do Município. 

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

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

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 auséncia 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 DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
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13.1. Comete infração administrativa a CoAtratada se: 

a) der causa à inexecução parcial cici:f6..kri,6cimnto 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/prestacão dos servicos; 

h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

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

J) praticar ato lesivo previsto no  art.  5" da Lei n" 12.846, de 2013.  

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

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

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

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

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

orientações dos órgãos de controle. 

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

adaptações: 

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

horas,  sera  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 cios serviços em 

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

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

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

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

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

da multa prevista na alínea "b" acima. 

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

de fornecimento/prestação, por infração a qualquer clausula 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 ate 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 
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Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação 

com as demais sanções cabíveis; 

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

configurada a inexecugão 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,  corn  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  sera  descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

1.3.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a 

Administracão, observado o principio da proporcionalidade. 

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

quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9. As penalidades  sera()  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 clausulas deste instrumento, ou no 

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

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

14.133, de 2022, na Lei n" 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 

independentemente de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas cláusulas aqui 

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

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

n" 14.133/2022. 
16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITACÃO  

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 cio fornecimento do produto/prestação do serviço ora 

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



AMERICO BE 
Prefeito Municipal 

Município de 
Capanema - PR no° 3 7 

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  clue  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 PUBLICACÃO  

18.1. A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial do Município  sera  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. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  

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

administrativamente,  sera)  processadas e julgadas na Justiça Estadual, na Comarca de 

Capanema-PR. 
E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, o Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) EDISON ALVES DA CONCEICAO, 
representante da Contratada 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 19 

dia(s) do mês de maio de 2022 

EDISON  AIA  ES OA CONCEICAO 
34SI32 300C 190 

EDISON ALVES DA CONCEICAO 
Representante Legal da Contratcida 

EDISON ALVES DA CONCEICAO - ME 
Contratada 
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