
Município rle Capanema' PR

PoRTARTA N" 8.022. pE 09 DE DqZBMBRO DE 2021.

Nomela Pregoelra e Comlssdo de

Apolo à Ltcítrr.çdo pata exautçã.o cle

,Pregdo nas formas Presonclal e

Eletrônlco,

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no Llso

cle suas atribuições legais,

RESOLVE

Art, 1o Nomear a serviclora Rosella Krlger Becker Paganl para

exercer a função d,e PREGOEIRA do Município de Capanema, a fim c1e

contratar bens e/ou serviços na Moclaliclade Pregáo nas formas Preser-rcia1 e

Dletrônico, para o período de Ol I 07 I 2022 a 3t I 12 I 2022'

Arl-,2"Nomear,RaquelsantanaBelchlorSzlmansklCaroline
Pilatl, Jeandra Wlmsen, pâra exercer a funçáo de Apolo à Llcltdção do

Município d.e capanema, a lim de auxiliar nas licitações para contratação de

bens e/ou serviços na Moclalidacic Pregáo nas formas Presencial e Dletrôlrico.

Art. 3" A presente portaria entrará em vigor ua data de All01l2022'
floanclo nessa data revogada a Portaria n" 7,776, DD OA I L2 /2029'

Gabinete do Prefeito clo Município cle Capanema, Ilstado do Paraná'

aos nove dias do mês de dezembro de 2021.
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Av pearcV,. dta oar'Oar 40 Sa-.?a lAAJ-Cenüo-85760-AAA
Fone'À6-3512-t3:t - r) ..1C.1552-1 22

CAPANEMA . PR

PuS,

§la&l





Município de
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28
dia(s) do rnês de abril de 2022

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Luciana Zanon
PARA: Americo Belle

Senhor Prefeito:

'^ Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para

AQUISIÇÂo DE TECIDoS PARA DEcoRAÇÃo DE EVENTOS E CONFECÇÃO DE LENÇOIS

eARR os cENTRos MuNtctpAts DE EDUcAÇÃo TNFANTIL e SECRETARIA DA FAMILIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÁO..

ffi-'j.:.!.!ls1iÍL9q:i:.o-.:!I9s"9lt.e.:.9e.-I.t3]I"9.:l?|1=A9!]l9-l-g.(9=P.E-T--Ec-lDoS-PAM..:
" DEcoRAÇÁo oe rvrruros E coNFEcÇÃo DE LENÇots PARA os cENTRos MUNlclPAls

DE EDUCAÇAO INFANTIL C SECRETARIN ON T'RruIíIIA E ASSISTÊNCIA SOCIAI

PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,

O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre os

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo ao Termo

de Referência.

O custo total máxlmo estimado para esta aquisição e de R$ 78.497,2O(Setenta e

Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos).

Respe itosamente,

AI

r,##)anon
Secretária MurilciJat de Administração

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza,
Fonc:(46)3 5 5 2-- I 3 2 l

1080 - Ccntro - 85760-000
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MunicÍuio «[e

Capanema - PR

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 30
dia(s) do mês de junho de 2022

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Luciana Zanon
PARA: Americo Belle

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para

RouIsIçÃo DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS E CONFECÇÂO Dt LENÇOIS

PARA os cENTRos MUNtctPAts DE EDUCAÇÃO INFANTIL e SECRETARIA on rnvtí-tn r
RssIsTÊNCIn SOCIAL PROIVOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÀO

Justifica-se o presente certame para AQUISIÇÂo nE TECIDoS PAtiA

orconnçÃo DE EVENTOS E conrrcÇÃo DE LENÇOIS PARA OS CENTROS IVUNICIPAIS

DE EDUcAÇÃo tNFANTIL e sECRETARIR oR nRuÍL-tA É ASSlsrÊNCIA soolAt

PRoIVoVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTNNçÃO.

O valor máximo para o item foi def nido atravós do menôr preÇo obt do êntre os

orçamentos solicitaclos pela Administraçáo a empresas distintas, que seguem em anexo ao Terrro

de Referência.
O custo total máximo estlmado para esta aquisição é de R$ 51.859,7o (Clnquenta e um mÍI,

oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)'

Respe itos amente,

rl
{rl

Luciána lZanon
Secretária vrunijinJ de AdministraÇâo

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

ObJCtO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAçÃO DE EVENTOS, CONFECçÀO DE LEN.

çols pARÂ os cENTRos MUNICIPATS oo eouceçÁo TNFANTIL, pRoMovlDos PELA sE-
oRETARTA DE ADMINISTRAÇÃo E SESRETARTA DD EDUcAçÃo, cut rune E EspoRTE.

r - rwtnoouçÃo
As festividades sempre estáo presentes nos principais eventos do MttnicÍpio. Estamos saindo dt:

um periodo de Pandemia e, durante aproximadamente 24 meses nos abstemos de lestas e

comemoraÇóes. Muitas delas, em especial aquelas que trazem apoio pedagógico às crianÇas, tem
importància fundamental no desenvolvimento e apÍendizagem. Para a realizaçáo das leiras, dos
teatros, das apresentações, enfim, de toclos os eventos necessitamos de Llm ambiente agraclávcl,
pois além da magia clas apresentaçôes, é necessário que o espaço qtte será realizado o cvento
esteja ambientado e bem apresentado, Neste contexto, este docltmento apresenta os estlldos
técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) dâ contrataÇâo
pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que serviráo para compor Termo de

Referência.

II - NECESSIDADE DA CONTRATAçÃO
Essa contrataçáo é necessária visto que, a Administração Municipal náo possui equipe para lazcr
a decoraçáo dos diversos eventos realizados por ela. Sáo eventos de grande porte, porim os

ambientes Íisicos costumam dar a primeira boa impressáo aos eventos que realizamos. Os

tecidos que seráo comprados serviráo para decoraçáo do ambiente eles tendem a oferccer

facilidade a serem manuseados, duram por muito tempo e podem ser utilizados em muitos
eventos promovidos pelo municÍpio.

III - REQUISITOS DA CONTRATAçÃO
A Contrataçáo será feita através de Pregào Eletrônico, pelo sistema de Registro de I'reços,

O pregáo é urna modalidade de licitaçáo com o objetivo de recluzir custos e agilizar os processos

pertinentes à compra de materiais nas contratações pÍrblicas, A escolha da modalidade pregáo

no presente processo licitatór-io, se deu em razào de que a mesma se destína a aquisjÇáo d(l

tecicios, em que todos os prodtrtos a serem adquiridos, conforme clefiniçáo no art Art 1", pará

grafo único da Lei 10.520/02, trata-se de bens comuns, com padróes de desempenho e qttalidaclc:

que estáo objetivamente definiclos no edital, po| meio de especificações usuais no mercaclo, ott

seja, sem alternativas técnicas de desempenho dependentes de tecnologia sollsticacla

IV - LDVANTAMENTO DE MERCADO
Para critério clos orçamentos deste certame foram utilizados pesquisa cle preços com

fornecedores das empresas: TECIDOS CASCAVDL LTDA, CNPJ 85,074,300/0001-78,
TECELAGEM MADRYTEX IÍDA, CNPJ 84.816.567 l0OO1-00 e sites <ie dominio livre, onde lbrattt

consicleraclos fretes em toclas as mercadorias, no entanto foi consideraclo o menor preço para o

valor máximo de cada item cotado.

V - VANTAGENS PARA A AQUISIçÃO
Essâ contrataÇáo é viável pois a Municipalidacle r-ráo necessitará licitar empresa especializada

em decoraçáo de ambientes, bem como, esses itens têm vicla irtil extensa, ou seja, sáo processos

realizados a cada 3 ott 4 anos.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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VI . ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
O preço de referência de cada peça terá como base a média de preqo cie cada item pesqulsado,
multiplicado pela quantidade estimada neste estudo, Destarte, percebe-se qlre o método utilizado
consegue reunir eficiência, eficácia e economicidade com preços compatíveis com o mercado,
atendendo desse modo às necessidades da administraçáo pública e agindo no controle de trans-
parência dos gastos pÍrblicos.

VII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO
a) O Registro de Preços está previsto na I.ei de Licitâções A Lei 8.666193 que dctcrrnina,
no artigo 15, inciso lI, que sempre que possivel, o SRP deve ser adotado:

"Ârt. 15. As compras, sempre que possivel, deveráo:
b) Ser processadas através de sistema de registro de preços;"

Na Lei do Pregáo, n. 10.52O102, também está previsto o registro de preços:
,,Art, 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da uniáo, dos Ilsta<los,

clo Distrito Federal e clos Municipios, quanclo efetlradas pelo sistema de registro de prcços

previsto no art. 15 da Lei n" 8.666, de 2l dejunho de 1993, poclerào adotar a modalidaclc cle

pregáo, conforme regulamento específico. "

De acordo com o art. 15, inciso IV, da Lei n' 8.6661).993 "âs compras, seml)re quc possit'cl'

deveráo: (...) IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para etprovcitar .rs

peculiaridades do mercado, visândo economicidade".
A exigência de parcelamento está prevista também no art. 23, §1", da I.ei 8.66611993. Trata-sc

de assunto já sumulado pelo TCU (SÍrmula n" 247J e expresso na IN MPDG n' 5/20 17, que, em

seu art. 24, s1., VIII e item 3.8 do Anexo IIl, ratifica a necessidade de justificar a existência ou

náo de parcelamento, ainda nos estudos técnicos preliminares,
Senclo assim, a aquisiçáo amparada por âta registro de preços, a qual permite as diversas

secretarias realizarem suas aquisições em consonância com as demandas surgidas, setll i't

necessidade de previa manifestaçáo orçamentária, salvaguardando-sc dc qualrluer exccsso,

quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para aquisiçào através do

procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercializaçáo dos

mesmos.

VIII - RESULTADOS PRETENDIDOS COM A UTILIZAçÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS
l-Desnecessidade de clotaçáo orçamentária: com a adoçáo do sistema de Registlo cle l)reços, a

aclministração deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionacia, llcancio no aguztrclo tliL

âprovaçáo dos recttrsos orçamentários e financeiros.

2-Reduçáo do número cte licitações: Entre as vantagens que a implântação do Sistema de

Registro cle Preços proporciona está, sem dÍrvida, a reduçáo, em termos estimados' de 90o% do

número de licitaçóes. se é verdade que a implântação clo sRP consome, no inicio, tempo, também

contribui significativamente para o clesenvolvimento cla profissionalizaÇáo e difusáo da culturâ

clo planejâmento. os serviclores passam a perceber que faráo menos licitações, quanto maior foI

o esforço dispendiclo rra previsáo e no planejamento Bem como, sendo esse Llm certame qLrc

atinge toclas as secretarias cla Municipalidade, o levantamento é leito para 12 (doze) mcscs' 
')

que abrangerá todas as secretarias municipais.

3-Transparência clas aquisiçÓes: O Sistema cie Registro cle Preços permite maior transp'trênciir

nas aqlrisiçóes, Porque os pÍeços cotados sáo acessÍveis a todos e pcriodicamentc atualizados

Ao contrário do que ocorre na licitaÇáo convencional, a cotaÇão de preços náo é uma etapa do

nu"núá Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3552- 132- 1
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processo, mas a principal. Além disso, é precedida de ampla pesquisa de mercado, tornando
ainda mais púrblico o interesse de licitar.

4-Atualizaçáo dos preços: No SRP pode ser previsto o modo de atualizaçáo dos preços de forma
periódica, garantindo com isso o aproveitamento da sazonalidade dos preços, as ofertâs e as

promoções.

rx - DEcLARAçÃo DE vIABILIDADE (ou NÁo) DA coNTRATAçÃo
Os estudos preliminares evidenciaram que a contrataçáo da soluçáo mostra-se possÍvel

tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a
contrataçáo pretendida.

capanema, cidacle cla Rodovia Ecológica - EstÍada Pârque caminho clo colono, ao(s) 30 clia(s)

do mês de junho de 2022.

Sccretária M de Aclministraçào

Av*idu ôou.rnador Pedro Viriato Parlgot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321
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2.

ANEXO I
TERMo pp nprpRÊrcte

r. oRGÃo TNTERESSADo
l.l. Secretaria Municipal de Administração,
1,2, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
1.3. Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.

l.

OBJDTO
2.1. AeuIsIçÃo DE TEcIDos PARA DEcoRAÇÃo DE EvENTo§ E coNFEcÇÃo DE

LENÇoIS PARâ os cENTRos MUNICIPAIS DE EDUcAçÃo INFANTIL e

SECRETARIA pe ra*rÍr,ra p essrsrÊrclA socIAL PRoMovIDos PELA

SECRETARIA DE ADMINI§TRAÇÁo, PRocESSADo PIrLo slsrEMA RIiGISTRo I)l'l
PRtrÇOS objeto, em forma de aquisiçáo parcelada, dllrante a vigêrtciai dâ At'r Ll(l

Registro de Preços, conforme necessidacle das Secretarias, observadas as

caracteristicas e demais condiçóes definidas neste edital e seLIs ânexos.

RESPON§ÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Lnciana Zanon e Zaida Teresinha Parabocz

JUSTITICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. O ano d,e 2Q2O traziano seu planejamento a Feira do Melado

4.2. A Feira do Melado na sua 21. ediçáo é a principal festa do municÍpio. Durante os dias

da Feira muitas sáo as atraçóes artisticas para poder mostrar a âproximadamente

1O.OO0 (dez) mil visitantes a cultura e tradiçào dos habitantes. No compromisso de

vaTorizar e estimular a agricultura pelo agronegÓcio, comércio e indústria, muitos dc

talhes fazem a real diferença.
4.3. A Feira do Melado a realizar-se a cacla 2 (dois) anos traz consigo uma vitrine do po

tencial municipal.
4.4, Como tudo que havia sido planejado para o ano 2020 ficotl comprometido em virtucle

da Pandemia gerada pela covid-19, assim também a Feira clo Melado na sua 20 cdiÇào

que comemora os 30 anos cla Feira, náo pôde acontecer na data previ§ta'

4.5. sáo shows de artistas locais, sáo apresentaçÓes de danças, de escolas, circo, rainhas,

passeios, ornamentações, que desfilam para a apreciaçáo dos visitantes que levam

para diferentes regióes os produtos que o municÍpio produz'

4.6, Além dos prodlrtos produzidos e comercializados na Feira do Melado o evento opor-

tuniza o crescimento intelectual, de metoclologias, técnicas e inovaçÔes pois são mui

tos os encontros, palestras e seminários qlle ocorrem durante toclos os cinco dias da

festa municipal que os prodlltores aguarclam por mais cle 4 anos, nesta ediÇào'

4,7. Sendo planejada com antecedência, a licitaçáo cle itens por lotes poderá gerar grandt:

economia visto que se pode trabalhar a confecçáo da maioria das roupas' ligurinos'

ornamentações por meio de parcerias sem o pagamento delas Para tal' há neccssi

dacle de vários tipos de tecidos, cle cores, cle rotrpas para desfile cle escolha das can-

didatas, cortinas, toalhas e demais panos

4.g, para critério clos orÇâmentos deste certame íoram utilizados pesquisa de preÇos colll

fornecedoresdasempresas:TECIDOSCASCAVELLTDA,CNPJ85074300/000178'
TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ 84.816.867 /OO01-00 e sites de dorni:.rjo livrc,

Avenidu Gor"rnador Peclro Viriato Parigot cle Souza, 1080 - Centro - 85760-000

1.

Fone: (46)3552- 1321
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onde foram considerados fretes em todas as mercadorias, no entanto foi considerado
o menor preço para o valor máximo de cada item cotado.

4.9. Durante a última verificaçáo e comparativo com as quantidades estipulaclas pelo

orçamento, alguns secretários solicitaram que âs quantidades fossem aumentadas,
pois existe a necessidade de fazer toalhas, panos de prato para escolas, CMEIs, bem

como lençóis para Escolas/CMEIs e Centro Dia do Idoso, sendo assim, houve uma
alteraçáo das quantidades constantes nesse Termo em comparaÇào col-n os

orçamentos encaminhados às empresas.

S.DEFINIÇÁO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Lote; 1-Lote001
Item Código do

prodttto/ serviço
Nome do procl r-Lto / serviço Quantidacle Unidacle Preço Preço

máximo
total

1 627 6l MALI-IA I-IELANCA LIGHT LISA.
LARGURA: 160CM. COM POSIÇÃO:
1OO% POLIESTER, GRAMATURA:
12OGR/M'. CORtrS DIVERSAS.

300,00 M I r) )í) :l.660.oo

2 627 62 À4ALI]A LICANDTE, LARGURA:
1SOCM. COMPOSIÇÂO: 93%
POLII.,S I'T]R I 7O, EI-AS'I'ANO
CORES DIVI1RSAS.

2 00,00 M 19,90 3.980,00

3 52770 TI'CIDO CAMBRAIA,
COMPOSIÇÃO: I 00% ALCODAo.
LARGURA: 150CM, GIIAMATUIIAl
0, 180G/MT. I)IVDRSAS COIioS,

60,00 M lo,l I 60(>..2(

4 627 66 IECII)O CBTIM. LARGURA: 147CM
COMI'OSIÇÃO: 1OO% POLIÉSTI'IT.
DIVtrRSAS CORES,

100,00 M 8,48 8.0(l

5 527 69
,IECII)O DM G ORGI.J ITINI'IO,
COMI)OSIÇÃO: 63% POLIÍ1STEIt 1

37% AI,GODÃO. I,ARGURA 150CM,
GRAMA'I'IJRA: 162G/ M'l'. CORITS

VARIADAS.

50,00 M 16,06 803,00

ô 627 67 TECII)O IIEIíIIO, LAITGI.JI'A
14OCM. COMPOSIÇÃO; 100%
POI,IÉSTEII. CORBS DIVEIISAS,

50,00 M 19,90 99 5,00

7 6277 I IECIDO MALHA DE ALGODAO.
COMPoSIÇÃO: I00"ô ALGODÃO
LARGURA: 90CM (TUBUI-AR).

LARGURA: 180CM
(RAMADO / ABERTA). GRAMATURA:
t6oG lM2.

50 0,00 M 29 ,30
'14.b50,00

B 62763 TDCIl)O OXFORD. IÁÍt(I LJITA;

3OOCM, COMPOSIÇÃO: 100%
POLIIISTDR. DI'SENIIO LISO,

PtrSO: la9CR M - 448CR /M.

CORI'S DIVEITSAS.

l;00,o0 N4 r 0,90 li.4lio,o0

9 627 68 IECIDO PANO COPA.
COMPOSIÇÃO: i00% AI,GODÃO.

3 00,o0 M 7,90 3',l0,00
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LARGURA: 70CM.
GRAMATURA: 211. G lM2 - 748
G/ M LINtrAR

10 62772 IDCIDO PERCAI, 150 FIOS,
coMPosrÇÁo: 1oo% Ar,coDÃo.
I,ARGURA: 2SOCM, DIVERSAS
CORDS

600,00 M 25,41 15.246,00

11 62765 TDCIDO TIJLE. LAITGURA: 240CM,
coMPostÇÀo: t oo,z" pol,tÉst'nR.

50,00 M 5,5 2 '27 6 ,OO

L2 62764 IDCIDO VOIL. LARGURA: íl00CM.
GRAMATIJIiA: 140G/M LlNIlAIt.
coMPosrÇÃo: 1 oo% PoLIÉs'llrlt.
CORIIS DIVERSAS,

150,00 M 13,17 i ,9'l5, Í;0

TOTAL 51,859,70

Valor Total estimado: RS 51.859,?O (Cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove

reais e setenta centavos).

5. CONDIçÔES DE AQUISIÇÀO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS

5,1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos solicitados om até 15

(quinze) dlas corrldos aPós a sollcitaçáo formal do DePartamento de Cpmp1g§ -C'c

Munlcíplo de capanema, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboraçà,r

de requeÍimêÍrto de compra pela secretaÍla Munlclpal solicitante, nos termos do

subitem seguinte.
5,2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes

informaÇões:
$) identificaÇáo cia Secretaria Municipal solicitantel
b) clescriçáo dos produtos a serem adquiridos;
c) Iocal onde seráo entregues os produtos;
d) prazo PaÍa entrega dos Produtos;
e) quanti.lade, medidas e especificaçoes dos proclutos;

l) justificativa da quanticlacle requisitada e a necessidacle da âquisiÇáo dos

produtos;
g) assinaturada(o) Secretária(o) Mllnicipal solicitante'

5,3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras clo Municipio qlttr

verificará a possibiliclade da aquisiçáo e encaminhará o respcctivo 1.)cdiclt.t à crlrl)f('sir

vencedora clo certame, juntamente com a respectivâ notâ de empenho'

5.4. A empresa licitante deve negar o foÍnecimento dos PÍollutos caso estes sr'jarrL

solicitadossemaelaboraçáodorequerimentoeasinformaçóesprevistasl-losllbiteÚI
6.2,
5.4.1.4 recusa fundamentada neste subitem não geta responsabllldade ou

penallzação para a empresa vencedora do certame'

5.5. O náo cumprimento clo disposto neste item enseja a nulidade da contÍatação e á1

possibilidade de responsabilizaçáo dos envolvidos por improbidade adminislrativa'

5,6, O fornecimento clos proclutos pela empresa venceclora do certame sem o previLr

recebimento do requeiimento a que alucle o snbitem 6 2 coníigura a concorrêncla da

empresa para a nulidade do ato, configuranclo a nirá-fé da contrâtaÇào'

possibilitando a anulaçáo cle eventual nota de empenho emitida e o nào pagamento'
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5.8.

5,1 .

sem prejuízo da adoçâo das medidas cabiveis para aplicaçáo das penalirlaclcs
previstas na Ler 12.846 /2013,
As solicitações deveráo ser carimbadas e assinadas pela comissào cle recebimenlo,
para fins de recebimento definitivo dos prodLltos.
As solicitaçóes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de l)reÇos,

após o recebimento definitivo dos bens, deveÍão set digltallzadas, incluídas no
slstema disponível e armazenados em arquivo próprio no Controle Interno oLI no
Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria solicitante,

CONDIçÓES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
6.1. As condições de recebimento do objeto seráo previstas no Termo c1e Referência.
ó.2. trm náo havendo peculiaridades do prodttto objeto da contrataçáo, clevidamente

previstas no Termo de Referência, seráo observadas as seguintes regras básic.rsi

6.2.1. Quando a entrega do objeto for realizada for concluída, caberá à CONl'ltA'lAI)A
apresentar comunicâçáo escrita, informando o fato ao íiscal da contrataÇào, o

qual verificará o objeto fornecido e confeccionará um teÍmo de recebimento
ptovlsórlo, identificanclo os produtos, cuja finaliclade é apenas para atcstar quc

a Contratada entregou os produtos na data estipulada na solicitação, fornecendr':

uma cópia do documento à CONTRATAI)A.
6.2,2. Juntamente com a entÍega dos produtos, ou lro PÍazo máximo de 2 (doi§l

dlas útels, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondcnte, nos

termos definidos pelo Departamento de Compras do Município
6.2.3. Após o recebimento provlsório, o Município, por meio de comissào de

recebimento, formada por três servidores, realizará, no ptazo cie até 15 (qr-linze)

dias, a llquldaçáo da despesa, isto é, a verificaçáo da compatibilidacle do objettr

entregue com as especiíicaçóes do Termo de Referência e da soiicitaÇáo

mencionada no subitem 7,2,1, para fins de receblmento deflnitlvo,
6.2,4.4s solicitaçóes mencionadas no subitem 7.2.1 devetào ser carimbadas c

assinaclas pela comissáo de recebimento, para fins de receblmento definitivo
dos produtos, as quais seráo armazenâdos em arquivo próprio da Sc'rclilriíl
Municipal de Finanças ou da Secretaria solicitante,

ó,2.5, A Comissão reaTizarâ inspeçáo minuciosa cle todos os prodrltos entreglLcs, Por

meio de servidores públicos competentes, acompanhados dos proÍ)ssionais

encarregados pela solicitaçáo de contratação, com a finalidade de vcrjficar ír

adequaçáo dos prodlrtos, constatar e relacionar a quantidade dos produtos a que

vier ser recusada,
6.2,6. A CONTRATADA fica obrigada a sLrbstitlrir, às suas expensas, no todo ou cln

parte, os produtos em que se verificarem vicios, defeitos oLl incorreÇÕes

resultantes cla sua qualidade, quantidacle ou aparênciar, câbcndo à fiscarlrzaçirrr

nào atestar o r.ecebimento até que sejam sanadas todas as eventuais penclências

que possam vir a ser aPontadas.
6.2.7. No caso cle rejeiçáo clos proclutos, a contÍatada deverá proviclenciar a imediata

troca por outro objeto sem vicio ou clefeito, c.le acordo com o Termo de Refcrência

e a solicitaçào indicada no subitem 6 2., denlro do prazo de 72 (setenta e duas)

horas, contado ala notificaçáo envlada pelo Munlcíplo, sob pena de ílplicaÇào

clas sanções previstas no edital e sells anexos, ficando sob slla rcsl)onsal)ilid2l(lc

todos os custos da operação de troca do objeto

6,2.8. Após tal inspeçáo e eventuais reglrlarizaçóes de pencl(:r'rcias, serà lilvrtrrlo 'l ctttt.r

deRecebimentoDefinitivo,em02(duas)viasdeigualteoreformâ,an]bas
assinadas pela fiscalizaçáo, relâtando as eventuais pendências verificaclas e o
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objeto substituído, para posterior emissáo de Nota fiscal, disponibilizanclo um:t
das vias para a empresa contratada.

6.2,9. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo náo ser elabolado
tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimcnto
definitivo no dia do esgotamento do prazo, descle que o fato seja comunicâdo ri

Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustáo do prazo e desde que seja
encamlnhada pela CONTRATADA a respectiva nota flscal ao Departamento
de Compras do Munlciplo.

6.2.10. O recebimento definitivo do objeto Iicitado náo exime a CONTRATADA, ent

qualquer época, clas garantias concedidas e das responsabilidades assumic.las crlr

contrato e por força das disposiçÕes legais em vigor (lrer n' 10 40612002 e Código

de Defesa do Consumidor).
6.2.11, A notificaçáo a que se refere o subitem 7.2 7 poderá ser encaminhada via c-

mail para a CONTRATADA.
6.2.12, A ausência de confecçáo do termo de recebimento provisório or-t rlcliltitit'o, rros

termos deste edital, poderá ensejar a responsabilizaçáo administrativa dos

agentes públicos que se omitirem,
6.2.13. As notas fiscais <los produtos recebidos de forma parcial ao solicitado na lbrm:t

do subitem 6.2., somente seráo enviadas para liquidaçáo e posterior pagamento

a partir do momento em que for entregue o restante

7. DAS INFRAçÓES D DAS SANÇOES ADMINISTRATTVAS
7.1. Comete infraçáo administrativa, o licitânte que, no decorrer da liciiaçào:

a) Não assinar a ata cle registro de preços, ott náo assinar o termo de contrato'

quando convocacla dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentaçáo falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Apresentar a proposta de preços e náo apresentâr a proposta clelinitivtt clc

preços;
e)ApresentarapropostadefinitivadepreçosenáoapresentaradoCLlmCrltaÇâ.)

de habilitaçáo;
0 Náo mantiver a slla proposta dentro de prazo de validade;

g) ComPortar-se cle modo inidÔneo;

h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraçáo falsa;
j) Ensejar o retardamento da execuçáo do certame'

g.2, o licitânte que cometer qualquer clas infraçoes cliscriminadas no subitem anterior

ficará sujeito, sem prejuÍzo d,a responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a)MultadeO,Solo(clncodéclmosporcento)alé2o/old'olspoÍcentolsobreo
valor estimado cla licitaçáo, previsto no item 1 deste trdital' de acordo com a

gravidade e as consequências da conduta do licitante;

b) Impedimento .le licitar e cle contratar com o MunicÍpio de Capancrntl tr

descredenciamento no SICAP, pelo prazo de atê 5 (cinco) anos' de acorclo

com a gravidade e as consequências da conduta clo licitânte' sem prejuizo cltrs

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

8.3. As sanções clos subitens acima também se aplicam aos integrantes do cadastro clc:

reserva, em pregào para registro ale preÇos qlre, convocados' nào honrarem o

compromisso assumido injustificadamente.
8.4. Considera-se comportamento inidÔneo, entre outros,

condicóes de participaçáo, quanto ao enqlladramento
a declaraçáo falsa cluanto eis

como MIi/EPI'ou o r:onlu itr
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entre os licitantes, em qualquer momento da licitaçáo, rrlesmo após o encerramento
da fase cle lances.

8.5. As sançóes administrativas serào previstas no Termo de Referência, na Ata de
Registro de Preços ou no Termo do Contrato.

8.6. Em nâo hâvendo peculiaridades do objeto da côntrataçáo, devidamente previstas no
Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços ou no Termo do Contrâto serào
observadas as seguintes regras básicasr

8.6.1. Seráo aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas prc'\,istas rrcst('

documento e/ou na Lei n" 8.666/ 1993 as seguintes sanÇóes:

a) advertência;
b) multa;
c) impedimento cle licitar e contratar;
d) declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar,

8.6,2, Aplicam-se as disposiçóes da Lei n' 8.666 I 1993 e na Lei n' lO 52O 12002 ' com

as seguintes adaptaçôes:
a) a multa, quando houver ptazo para o fornecimento rlo

prodllto/ prestaçào dos serviços em horas, será cle 27o (dols por
cento) do valor previsto na requisiçáo de fornecimento / prestaçào,
por hora de atraso na entrega/ prestaçáo;

b) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do

produto/ prestação dos serviços em dias, será de 5% (clnco por
cento) do valor previsto na requisiçáo de fornecimento / prestaçáo 

'

por dia de atraso na entrega/ prestaçào;
c) a multa, quando houver um cronograma para o lornccimcnto cLo

objeto/ prestação dos serviços, será de atê lOlo ldez por cento)
do valor previsto na requisiÇáo de for:recimctlto/ pt'cstaq:tio, 1rr:ltr

descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicaçáo cla

multa Prevista na alínea "b" acima;
tl) multa de 1% (um por cento) até 1O% (dez por cento) sobrc do

valor previsto na requisiçáo de fornecimento/ prestação, por

infração a qualquer cláusula ou condiçáo deste Edital, da Ata dc

Registro de Preços, clo Termo do Contrato ou de Termo cle

Referência, náo especificacla nas alineas "a", "b" e "c" acima,

aPlicada em dobro na reincidência;
e) multa de atê 15% (quinze por cento) sobre do valor estimado da

licitaçáo previsto na totalidade dos prodr-rtos licitados neste Ilditâ1,

no caso de extinção/ cancelamento da contrataçáo por ato

unilateral da Administraçâo, motivado por culpâ da Contratada,

havendo a possibilidade de cumulaçáo com as demais sançõr:s

cabÍveis;

0 multa de atê 2Qo/o (vinte por cento) sobre o valor estimado d'I

licitação previsto na totaliclade dos produtos licitâdos neste l.)dital,
inexecuçào total (loquando configurada a

fornecimento / prestaçáo.

8.6.3. A sanÇào c1e suspensáo temporária de paÍticipação em licitaçào e

imPedimentodecontratarcomaAdministraçáoPÍrblicaseráaplicadi.tpor
prazo náo supcrior a 02 (dois) anos

8.6.iI. A sançáo cle Declaraçáo de inirloneidade para licitar ou contratar corrl ii

Aclministraçáo PÍrbLica enqr.ranto perdLlrarem os motivos cleteruin:intes rla
pllniÇáo ou ató qLlc seja promovicla a rcabilitaçãro pcr-arlte 'r 

próPfi'1 
'rr-ltori(lÍrd'
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que aplicou a penalidade, qlle será concedida sempre qlte o contratado rr:ssarcir
a Administraçáo pelos prejuÍzos resultantes e depois de decorrido o praut cle O'2

(dois) anos,
8.7. As penalidades serã.o aplicadas após regular processo administrativo, em que seja

assegurado ao licitante o contraditório e â ampla defesâ, com os melos e recLlrsos (lLtc

thes sáo inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666/ 1993, t:

subsidiariamente na Lei no 9.784 I 1999.
8,8. Na aplicaçáo das sanÇóes seráo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infraçáo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administração Pirblica;
e) â implantaçáo ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conformc

normas e orientaÇóes dos órgáos de controle,
8,9. A multa será descontada dâ garantia clo contrato, caso houver, e de pagamentos

eventualmente devidos pela Administraçáo.
8.l0.As multas seráo recolhidas em favor do Municipio, no Prazo mârimo de 3O (trtnta)

dias, a contar da datâ do recebimento da comltnicaçâo enviada pe)a alltoti(la(l(l
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Mtrnicipio c cobtitrlits
judicialmente,

8,11,4s sanções de impedimento de licitar e contratar com a AdministraÇáo Pública e dc

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Púb1ica

poderáo também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais qtle:

a) Tenham sofrido condenaçáo definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
a) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitaçào oLl

pelo clesct"tmprimento das normas federais, esta.luais e municipais no

clesempenho das suas atividades empresariais e/ou profissionais;
b) Demonstrem Íláo posslrir idoneidade para contratar com a Administraçáo em

virtude de atos ilícitos praticados.
8.12. A sanção de declaraçáo cle inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo

Pública é de competência exclusiva do(a) Preíeito{a) Municipal.
8.l3,As demais sanÇões sáo de competência exclusiva do(a) pregoeiro(a).

8,l4.As penalidades seráo obrigatoriamente registradas no SICAIT e em outros slstemÍls

disponibilizados pelos órgàos de controle,
8,15. As sanções aqui previstas sáo independentes entre si, podendo ser aplicaclas isolarlas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo,

OBRIGAÇÓES DA CONTRÂTADA
9,1. A Contratada obriga-se a:

a) entregar os produtos em períeitas condiçóes no tempo, lugar e forma estâbelecidos

previamente pela Administração Municipal, nos termos da cláusula segundal destr:

instrLrmento;
b) manter-se, durante toda a execuÇao da contrataçáo em compatibilidade com as

obrigaçóes assumiclas, todas as condiçÔes de habilitaçào e qualilicaçáo t:xigiclas;

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

data, horários e local de entrega dos produtos previamente agendado pela

Administraçáo Municipal;
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d) encaminhar à Administraçáo Municipal a Nota Fiscal correspondendo ao valor clr-r

objeto adquirido, no momento da entrega do objeto ou no prazo mâximo de 2
(dots) dtas após a entrega do objeto;

c) atender prontamente a quaisquer exigências da Administraçào, inerentes ao
objeto do presente contrato;

f) comunicar à AdministÍaÇáo, no prazo márximo de 24 (vinte e quatro) horas quc
antecede a data da entrega dos prodr"rtos, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaçào;
g) náo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmenle, as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaÇóes a que està
obrigada;

h) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamct.tto dc

pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a

incidir na entrega dos produtos;
i) caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratâda os Ôllus corrl

transporte, locomoçáo, alimentaçáo, hospedagem, entre outros, de seus

funcionários e veículos, para o fornecimento dos produtos.
10.2.4 Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas lcgais c

infralegais na execuçáo desta Contratação.
10.2.1. O Contratada é responsável pelos danos causados à AdministraÇào otl a

terceiros, decorrentes de stta culpa ou dolo na execuçào desta contrataçáo.
10.2.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto náo exclui a responsabilidade

do Contratada pelos prejuízos resllltantes da incorreta execllção desta

contrataçáo.
10.2.3. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes dtr

fornecimento, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do CÓdigo de Delesa do

Consumidor (Lei n' 8.078/ 1990).

OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
11.1.4 CONTRATANTtr obriga-se a:

a) Receber provisoriamente os produtos desta contraÇáo, por meio do fiscal .lc
contrataçáo;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos proc'lutos

recebidos provisoriamente com as especificaçÓes constantes no termo de refe-

rência, para fins de aceitaçáo e recebimento definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçoes da CONTITA'IADA, por

meio de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

PRAZO DD VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA
12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) rneses.

GERENCIA E FISCALIZAçÃO DO CONTRATO/ATA
13.1. O contrato será gerenciaclo e fiscalizado por Maribel de Fátima Grando

I4, OUTRAS INFORMAÇOES
14.1. A nota fiscal deverá scr emiti<la em nome do: MUNIçÍPI6 DE CAPANEMA, cNI\I:

75,g72,760 lOO01-60, Endereço: Av' Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, l'080,
centro. Municipio: Capanema - PR, CEP:85.760-000'

ll.

12.

13,
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14,2. Havendo qtralquer discordância entre a descriçáo ou unidade de medida do CA'I'MAI'

e a do Edital, prevalecerá a descriçâo e nnidade de medida constante do Itldital c nesse
termo de referência

l4.3.As Informações Técnicas devem ser solicitada a Secretaria Municipal de Aclministra-
çáo, (46) 35521321 com Sra, Luciana Zanon, oll pelo e-mail aclm@capê_
nema.pr.gov,br.

l4,4,Local de Entrega: Casa da Clrltura, Âv. Independêncla, 593, Centro. Município:
Capanema - PR, CEP: 85,760-000.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) li0
dia(s) do mês de jr,lnho de 2022.

Luciana
Secretária Municipal e Administraçâo

Avenida Governador Pedro Viriato Parlgot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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adm@capanenla.pr"gov,br

De: adm@capanema.pr.gov.br
Enviado €m: quinta-Íeira,7 de âbril de 2022 09:31
Para: 'alfanaÍb@hotmail.com'
Assunto: soltctTAçÃo Dt oRÇAMENTO PARA AQU|STÇÃO DE TECTDOS

Anêxos: ORÇAI\4ENTO TtClDOS.xlsx

Bom dia,
Encaminho em ânexo, óreâ"mento para licitaçáo de AQUISIQÁO DE TECIDOS PARA
DECORAÇÀO Dtr AVENTOS,
peço que devolva carimbado e assinaclo o mais rápiclo possivel. Se possível retoÍnar o mesmo
por e-mail.
Favor observar atentarnente o descritivo e demais características clo orÇamento.
Qualquer dúvida, estanros à disposicào,
Grâtâ

l,uciana Zanon
Secretá:'ia Mur:icipal de Administr:rç:ào.
Dec.6.93O/2021





adm@caparrenra,pr,oov.br

De: postmastêr@outlook.com
Enviado em: quinta-feira,7 de abril de 2022 09:31Para: adm@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entreguê: SoLIcITAÇÂo DE oRÇAMENTo PARA AQUISIÇÃo DE TEcIDosAnêxos: detâils.txq Anexo som títLrlo 001.14,txt

A sua mensagem foi entregue aos sêguintes destinatários:

ãlfanafb(ôhotmâil"com

ASSUNTO: SOLICITAçÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO OE TECIOOS





adrn@capanerna.pr',gov.br

Der adm@capanema.pr.gov.br
Enyiado em: quinta-feira,7 de abril de 2022 09:31para: ,estoquetecidos@hotmail.com,

ASSUNTO: SOLICIIAçÂO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS
Anexos: ORÇAMENTO TtctDos.xlsx

Bom dia,
Dncaminho ern ânexo, ôrÇamentô .para licitalçâo cte AeUISIÇÂO Dtr TECIDOS PARA
DACORAÇÃO DE I}VMN:I'OS,
PeÇo que devolva carimbad.o e assinado o mais rápiclo possivel. Se possivel ÍetoÍÍtar o mesmo
por e-mail.
Favor observar ,rtentan'rente o descritivo e clemais carâctet:isticas do orcamento.
Qualquer dúvida, estamos à disposiçáo.
Grâtâ

Luciana Zano:r
Secretária Municipal de Administrerçzio.
Dec. 6.930 /2021





ad m @ ca pa n ema. p r.oov.b r.--!- --L__- ___---_*,-_ _ r 
--__-_r.--__ 

_-_

De: postmaster@outlook.com
lnviado em: quinta-felra, 7 de abril de ZOZZ Og:31
Para: adnr@capanema.pr.gov.bl
Assunto: Entreguê: sollctÍAÇÃo DE oRçAIMENTO PARA AQU|SjçÃO DE TEC|DOS
AÍexos: details.txt; Anexô sem título 00.l2o.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes dêstinatários:

estoouêtecidos(ô) hotma iLçgm

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ORÇAI'IENTO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS





De:
Enviado crrr:
Para:
AssLlntoi

adm@capanema.pr.gov.br
cluinta-feira,7 de abril de 2022 17:31
'Estoque Tecidos'
RES: SOLTC|IAÇÃO DE ORÇÂMENÍO pARA AQUtStÇÀO DE TECIDOS

Boa tardê
sim, eu percebi que não estava fazendo o cálculo, mas somente o valor por metro/kg já é o suficiente,
Agradeço muito.

§ffi
Ltrciana Zanon
Secretária Municipa'l de Administração,
Dec.6.93o/2O27

Dê: Estoque Tecidos <estoquetecidos@hotmail.com>
Énviada em: quinta-fêira,7 de abril de 2022 14:38
Para: adm @capanetra. pr.gov.br
Assunto: RE: SoLIcITAÇÃo DE oRÇAMENIo PARA AQUIsIÇÃo DT TEcIDoS

Boa tarde,

Segue em anexo o orçamento âssinado, mas a

qua ntidade.

Att,
Michella

planilha não me de ixa calcular o valor do ntetro x

De: adm6)caoanema.pr.gov.br <êdm(ôcâpânemâ,pr.,{ov.br>
Envlado: quintã-fêfta,7 de êbril de 2022 73124
Para:'Estoque Tecidos' <estoouetecidos(ôhotnrdíl.cgm>
Assunto: REs: soLtclrAçÂo DE oRçAMENTo pARA AeutstÇÃo DE TEctDos

Boa tarde Michella
Consêguiria devolver assinado e carimbado?
Fico no âguardo

§ffi
Luciana Zanon
Secretária Municipal de Aclministraçào.
Dec. 6.930 12021

De: Estoque Tecidos <9jA$Lq§Çld-Qs^ú,:h!tm 1..ççm>

Enviâda em: quintâ-feira, 7 do abril da 2022 t2:49





Para: âdm.qqí"p!11§fl1r.ÍlLgqy,hl
Assunto: RE: soltctrAçÃo DE oRçA[/4ENTo pARA AeutslçÂo DE TEctDos
Prioridade: Alta

Boa tarde,

Segue em anexo o orçamento solicitado.
O item 11 temos êm outra metragem.
O item 1 colocamos um valor aproximado, pq o nôsso preço desse produto é por quilograma.

Att,
Michella

De: êdm-{Q§_Ag.0-"-r9$n$1,§Ay.bj <3 i nr@.rapê!.§mA..sry-o-V..tU>
Enviado: quinta-feira,7 de abril de 2022 09:30
Para: êSt(iquel()Çidos(ôhotmail.cOnt <estôOuetêcidos6ihotínâil,cem>
Assunto: SOt.tctTAÇÃo DE oRÇAMENTO pARA AQUtStçÃO DE TECTDOS

Born dia,
Encaminho em ânexo, orçâmento pârÊr licitaÇào cle AQUISICÃO DE TECIDOS I,ARA
DDCORAÇÀO DD DVENTOS.
Peço qr"re devolva carimbaclo e assinado o mais rápiclo possíve1. Se possível retornar o meamo
por e-mall.
!'avor observar âtentâmente o descritivo e clemais características do orç:amento.
Qualquer dúvida, estamos à disposicão.
Grâta

Luciana Zanon
Secretáriâ M r-rnic.ipzú de Administraçáo.
Dec.6.93O/2027





De:

Enviado enr:
Para:

Assunto:
Anexôs:

âdm«Dcâpanêma.pr.gov.br
quinta-Íeira, 7 de abríl de 2022 09:32
'vendas@gatacanava.com.br,

SOLICIIAÇÃO DE ORÇAÍVENTO PARA AQUISIÇÂO DE IECIDOS
ORÇAM ENIO TEClDOS.xtsx

Bom dia,

Plgi.llllq *" .rnexo, ôr:câmento para ticitaçào cle AeUISIQÁO DE TECIDOS pA IIA
DtrCORAÇÃO DE IIVIINI'OS.
Peço que devr:lva carimbaclo e assinaclo o meüs rápiclo possivel. se possivel ÍetoÍnaÍ o mesmopor e-mall.
Fav.r observar atentaÍrente o descritivo e cremais carâcteristicas cro orçame^to.
Qr,ra.lquer dúvida, estanros à disposiçár:.
Grata

Luciana Zanon
Secretária Mr-rnicipal de Admir-ristraçâo.
Dec. 6.930/202 i





De: Mail Delivery Subsystem < I\.4AlLER-DAEM0N@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feirs,7 de abril de 2022 09:32
Para: adm@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return lecêipt
Anexos: details.txt; Anexo som título 0oo90.txt

The original message wâs received ât Thu, 7 Apr 2022 09:32:26 -O3OO from
238.213.60,187.dynamic,ampernet.com.br I187.60.213.2381 (may be forged)

--.. The íollowing addresses had successful delivery noiiÍications --- <vendas@gatacanava,com.br> (relayed to
non-DSN-aware mailer)

'--- Transcript of session folÍows --- <vendas@gatacanava.com,br>... relayed; expect no further notifications





u{*B,gpglulnr:q.r.9ou.lrr 
_. - _ -_-*, .-. - .,.

De: N/ail Delivory Subsystem < MAIlÊR-DAEMoN@mailserver2.sottsul.nêt>
Enviado ern: quinta-feira, 7 de abril de 2022 Og:32Pãrâ: adnr@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return teceipt
Anexos: details.txt; Anexo som títulô O0.l02,txt

The original message was recêived at Thu, 7 Apt 2022 09:31:42 -0300 from
238.213.60.187.dynamic,anrpeÍnet.corn.hr [187.60.213.23g] {may be foíged)

---Íhefollowing addresses had successful de live ry rotif icatiorls --*- <l(a ka_teixeira @ya hoo. co m. br> (relayed to
non-DSN-âware maiIer)

--"* Transcript of session Íollows --- <kaka-teixeira@yahoo.com.br>... relayed; expect no furthêr notifications





Dê:

Enviado em:
PaÍâ:
Assurto:
Anexôs:

adm@capânêrnâ,pr.gov.br
cluinta-feirâ.7 de abril de 2022 09:32
'kaka-teixeira@yahoo.com.br,
SOLICITÂçÃO DE ORÇAÀ,4ENTO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOs
O RÇA lr'l ENTO TECt DOS.xlsx

Bom dia,

P:93_Ul[ qr] Írnexo, orÇâmento para licitaÇâr) cte AeUISIÇÁO Dtr TtrCtDOS PARADticoRAÇÀO DD EVtrN'tos.
Peço que devolva carimbado e assinaclo o mais rápicro possivel. se possível ÍetoÍnar o mesmopor e-mail.
Favor observar atentamente o descritivo e cremais ca-racteristicas do orÇame.to.
Qrialquer dúvida, estâlr1os à disposicáo.
Grata

Luciana Zanon
Se crotária Mr-rnÍcipal de Administrarção.
Dec.6.93O/2021





De:
Enviado em:
Para:
A5sunto:
Anexos;

adm @ capa ne mâ. pr,g ov, br
quinta-Íeira, 7 de abrjl de 2022 09:31
'madrytexrza@hotmail.com'
SOLICÍTAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÂO DE TECIDOS
0RÇAMENTO TtClDOS.xlsx

Bom dier,
Enc-amj[ho em zrnexô, orÇanlento para licitaçâo cle AeUlSlÇÀ.O DE TECIDOS pAnA
DDCORAÇÀO DE EVI'Nl'oS.
Peço que devolva carimbado e assinaclo o mâis rápido possÍvel. Se possivel retornar o mesmopor e-rnail.
Favor obse|var atentamente o descritivo e clernais ca.racterísticâs do orÇamento.
Qualquer dúvida, estamos à rlispr:sição.
Grata

l,uciana Za:rolr
Secretí:ria Mr-rnicipal de Administrarçãro.
l)ec. 6.930/2021





Dê:

Enviado enr:
Para:
Assunto:
Anexos:

pôstmaster@ôutlook.com
quinta-Íeira.7 de abril de 2022 09:3j
ã d m @ca panema.pr,gov. br
EnÍegue: SOLtCjTAÇÃO DE ORÇAMENIO PARA AQUIStÇÃo DE TECIDOS
details.txt; Anexô sem título OOl OB.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes dêstinatários:

madrvtêxrza@hofurail.com

Assunto: SoLICITAÇÃO DE ORçA|\4ENTO PARA AQUTSTÇÃO OE rrCtOOS





adnr@capanerrlà.pr,gov.br

De: aclm@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-Íeira, 7 de abril de 2022 17:33
Para: " Tecelagern tvíadrytex Ltda - REALEZA - -'
Assunto: RES: soLtctTAÇÃO DE ORÇAIúENTO PARA AeutstÇÃO DE TECTDOS

Boa tarde
Muito obrigada

Luciana Zanon
Secretái:iâ Municipal de Ad.ÍnirlistraÇiio.
Dec. 6.93O 12021

De: 'Tecelagem Madrytex ltda - REALEZA - - <madrytexrza@ hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira,7 de abril de 2022 16:04
Para: adm@capanema.pr.gov.br
Assunro: RES: SOUCTTAÇÃO DE ORÇAMENTO pARA AQUtStçÃO DE TEC|DOS

Ateúciosamente

CRISI]AN tUIZ FOBTI
ÍEC[L/\GEM I4ADRYTEX LTDA
ItilA M/\tJ^. 2929. CLiNIRO
RIAIIZA - PR

FONE (46) 3543 1577

l'irshirxt

De: arhÍQ§a!!!g!.!!.p!rev, br
Enviado:quinta-feira, 7 de abril de 2022 09:31
Pâra: mâdrvtêxrza(ôhôtmail.côm
Assunto: SOt-lC|IAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUTSTÇÃO DE TECtDOS

Born dier,
Encaminho crr ancxo, orearnento pàrâ licitâçào de AQUISIÇÃO Dn TItrCIDOS PARA
DDCORAÇÃO Dtr trVEN'IOS.
Peco que clevolva ca.rimbaclo e assinado o mais rápido possíve1. Se possível ÍetornaÍ o mesmo
por e-mail.
Irâvor observar âtentarnente o descritivo e demâis carâcteristicas c1o orÇetrnento.
Qualquer dÍrvida, estamos à dis6rosiçáo.
Glata



\í



l-uciana Zanor"r
Secretária Mr-lnicipr.rl de AclministraÇáô.
Dcc.6.93Al2O21





q4r@.gprnu,liu.qr;g9y.br ___, _ - _ *
Dê: a d rn @ ca pa n ema.p r.gov.b r
Enviado em: quinta-feira.7 cle abril de 2022 09:32Pata: ,camiivale 

rio@g mail.com,
ASSUNTO: SOLICÍTAÇÃO DE ORÇÀI\4ENTO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOSAnexos; oRçAtúsNTo TEclDos.xlsx

Bom dia,
Enca_minho em ânexô, orÇânlento para licitnÇào de AQUISIÇÀO DE TECIDOS PARA
DI]CORAÇÀO DE AVIIN'IOS,
Peço que devolvâ carimbaclo e assinaclo o mâis i:ápiclo possÍvel. Se possível retoÍÍrar o 1a1esmopor e-mail.
Favor observar atentanlente . descritivo e cremzris ca-racterÍsticas clo orçamento.
Qua.lquer dúvida, estarnos à rlisposição,
Gratâ

I.ucia:ra Zanon
Secrretáfia Municipari de Administrzrçãro.
Dec. 6.930/2021





Dei
Enviado enr:
Para:

Assunto:
Anexosi

l\4ail Delivery Subsystem < N,4AlLÊR-DAEIVlON@nrailsorve12.soÍtsul.nei>
quinta-Íeira, 7 de abril de 2022 09132
adn]@capanêma.pr.gov.bI
Reiurn receipt
dêtails.txt; Arrexo sem título O0096.txt

The original message was received at Thu, 7 Apt 2O2Z Ogt32.04 -0300 fronr
238.213.60.187.dynamic,ampernet.com.br {187.60.213,2381 {may be forged)

---Thefollowing addresses had successful delivery notiÍicatiôns ..-- <cam iiva lerio@gntail.com> (relayedtonon-
DSN-aware mailer)

---- Trarlscript of session íollows --- <cam iivalerio@gmail.com>.., relayed; expect no íurther notiíications





091041202219:28 Tecido [,,lalhô de Algodão Lisô Cor^mareÍo

rl rr :-..
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Tecido Malha de Algodão
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Recomêndações dê Énfeslo
O tccido clc rnall\â dove! scy corrdlrridô sotrl
estlr,rnrento dulanle o prccessode enferto.
crvilando lrrnsáo rlxce§súô Ào seu dosenÍolâm{)nto,
Dêsc.rns<)Í o tec lclo enfrôLdado poí no ntÍnimo 24
hoÍas pora suâ acornodaqôo, €slâ procírdimenlo
@duzrã Âr tênsiies prôvocádâs dulanta a

do mlo, neznnroncl.lr)ro$ (ttlo ô atluro dôcnacslô
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09iD-1t2022 19:2Í) Tecido [,/âlha de AÍg{rdáo Líso CoíAmar€to
C)b!,êrvilr siÍnottiii dâs Êaltés para os alju$tos
nocfra,*iros, V(x iÍi<tuo o sontido d.rs colonfi§ clÂ

rYrhurir ÍJrtÍa íârânlrro encirixe dâ!, peÇâí

0 ulo d0 pap0lhoÍâdc o ÍLÍodd nà bô§{) do
êníosto íilduz o âtritc! enlro i: marsô tiê côrt6 o §

Rêcomondôçóss de Co.to
Cedihüâr sÊ oi oqutpan]oni$ de ao ê nâo
po§{rem supaÍÍiaie coín relrilrbas que podem
PÍOv()côí o puxà.nento do iios É reconrendàvrlt o

marqoiÍ)às conr tircas relàs verUcilis e bertl âÍüdô6
Nào aceitânro., reclintdçiieri s Cl{rvoluçai.}s nâ
üproscrnt;lç;i.J dc pro(l.llo (rnolha) coítàdô
lleconrenchÇóos pa.ê apticaçóes (l)ordàdos,

rrroccisosdí ê',rdr''prrí iubli.r çdo lJvnndêr,n.
êtc)
R§.rllzaÍ cnsdios próvios no ts.i.lo pâlâ anâlÍsôr o
sou círn)porlamonlo duritnto o§ Drocotiso§

PÂru bordadocuidor cômoesliramonto do lccido
cle mi{há. tipo o qLrãlidàde do agLrthà 6 tiôha.
Evitando as$im danos têmricos e mecirnicos nírs

doteaido, gerando íuros no lllesnlo
Pârd c$tivnpârio fcaliztr ul§aios prijvios pôro
,'rVá lia. conrpo&rnrenlo do leoidode nrdthã ê

P.)r.1 procosso alo tôvàncte,ia. reôUznÍ ilnsôios
Dr(]rvio$ do rc'$i6tãncin ê ton tidacle,

Àdicionârâo3 Fàvorlos

ntcomondar prodDto

w
Iemperat{.rô máxrmâ díi 4occ Procêsao Suavê

-IYlÀ

W1
L-!J

Sercàgenl orn vôrôl À sorlbr.r

,I{
NAo sêciv eÍn tànlbor

'ltpôt o lí)co

oô. mo./l'.Áôê .1ê E.tôcrâ
httpsJlwww.puroÍitgodno.coü.brlnrâlhas/tecido-mâlhâ-do-âlOodao-lisa.cor-àrÍarclo_í)

irÍormações do produto

Ficha Técnlcal
Compo$içio 1oo% AlÍ,odão
t.ãrgura: o,90cm ('Iljbutôr)

LorgLríd: 1.oocm lÍlamodo/Aborta)
(kômaturâ (gm'): 160 g/m2
lincoihjmento Larguí.} $%

f,ncolhi lênta)CoÍnÍi)rímênto: :ro%

Iorsáo:S%

1. riura màxiÍlr./.1â l)âsê dô íer o (te lroóC serr vnpor





Cgl04l2Q?2 19t28

oxcii§§i\rê no s.ru de§4rt1r olair 3.to.
DcscnÍ]s,I o lccído en f-râlct,xl, por »c nrinimo ê4 hoíils pàra srd .rcont«iâÇ;lc. [j;tí) proC0dirnfltlo redu?iru i]$
ten$es p.'CJvncac{às dwâr1lê ã for m.1Çíc)
(io roto_ Ílêí:onli::nrlilrno$ qüe oliurd do enÍesio r1àô uriÍápü5gc, lti cornodô5. pcdsrdo v.irÊr alê üc(ir(ic cryn cgrnL, de coJrlploxi(tâ.to d,i oporaÇ;ro (kl
corte, do prcduto ôcabôdo e.to tipo dê e.ruipahlento utiti?â.iô
ObrieÍvâr $imotriÀ da$ pârtos í)orü oi; ajLrrteí hccesrirjo$' VcrifiqLo o (($trdo ít3, rohÍl.l..i (li màltro pâri)
ílárantir o encâixe dàs peçô§,
ô u$o dc, pâpfl (ô(Íitdo o Íuritclo) nâ tr^io do ÍrnlcÍío roduz o i lÍito onlÍ{., ,r mosa de r:orle o o acôido.

RêcomsndaÇôes de Coíte
Ce{ilicôI so crs ôc1u{ponmdlor.i de cortc nào posÁLténl $upcrfi.:ie coril rcbarbôs <tue pcüom pícvoa<rr opuxàmento cl€i Íos, ü recômênÍláv§l o !cô .lê
rnà(lujnai§ cont íôcitlr rctôs vHtiçôisj o bem ôíiiirdâs,
1{ào.lceitâmos rêcllnüçóes c a]êvolLtCóês Dô apesentrrç:jo de ÍrrcilLlto (màlhâ)c(,tâcto.
Rê".o.ftrníJ,1çô{,9 p,rr.r oplicôçõ(,s Írodaclos, proco:;sos.jo ostafltpoÍin. j biinraÉiio, tavàr eri ,ctc)
Ilê;iLizÀí en5àD:; prévlos no tecidô pâra ani\lisôro sêü componúmênto drirênte os p,ocê,isos ajeset.).lo.j.pârô bodàdo cuklJr úojn o srtir2 Íento.lo tecidoclê mÀ{tril, tiDc e queticlôijê dê iiUulhá etinhâ. tivitlrndo àsrinrdÂno$ têrlfl (:o$ ê rcciillicús ni:i fibâ.,
ai§tecidú. geft|do iurcs no mêlnro,
pnrô Oshtotparií rfáLizir en$a iO6 próvio!! párA êvirLir.tr coÊlpd tat [cíi(, «) kicic]o ,Je njôllla e ôúrbi/l]Orlto
Parir ptucessoda, trvnr1(iêÍií, I.oôlizrr ensâios prcviôs clê rêsisiêncji,t r, ton.lidnCe.

produtos relacionados

Tr)cido Í\y'âlila de 
^tqodêo 

i-lsi) Cor Amarelo

T(xi.lo l4oLhi\ .iê /!,lgodiio L in)

R$ r§,90R§ r5,90

âvâliâção dos clients§

H§ 1§,90

Nonnum comontârio toiportâdo parâ ôsnc Dr odu Lo, sojâ o primeiÍol

l

hilpsr/www,puroalgodao.corr.brlmâlhit§/locido-malha-de"atgodâo-lisa.cor.árnarolo_p

Í(x)dc r.lêthn ll^1 

^lll\xtito 
tho n{knr Mnlrl, rlo ÂÍl{dió i.inn

:r, l
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