
Americo Bellé  
Prefeito  Municipal 

It I  

Município de Capanema - PR 

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

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e 

equipe de apoio para conduzir os atos das 
licitações e contratações municipais derivadas da 
Lei Federal n° 14.133/2021. 

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

RESOLVE 

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

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

Art.  2° Nomeia-se os servidores  Caroline  Pilati, Jeandra Wilmsen e Luciana Zanon para 
exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal 
n° 14.133/2021. 

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

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

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

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

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

Gabinete do Pi feito do Município de Capanema, Estado do  Parana,  em 23 de junho de 2021.  

Pub.  Jornal:'  \Q G (- 

Data:  25 / CC 0,021 J.  
Edição: *Ina:  

A.. 4/10, t5L,CA nine, 



T ab do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 18 dias do 

2. 

Am rico 

Prefeito Municipal 

mês  

.1") 9  
Município de Capanema - PR 

PORTARIA N° 8.181, DE 18 DE JULHO DE 2022. 

Designa novo membro para composktio da 
Comissao Pregoeiro e equipe de apoio para 
conduzir os atos das licitações e contratações 
municipais derivadas da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

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

RESOLVE 

Art.  1° Designa o servidora público  Amanda  Pereira de Andrade para desempenhar a funçAo 
de Membro da equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações  municipals  
derivadas da Lei Federal n°14.133/2021 do Município de Capanema, juntamente com as demais 
pessoas nomeadas pela portaria n° 7.904 de 23/06/2021. 

Art.  3° A presente Portaria entrará em vigor na da data de sua publicaçAo. 

Av.  Pedro Video Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Secretário Municipal de Educ ção e Cultura 

Município de 
Capanema - PR OUO3 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 21 dia(s) do mês de julho de 2022 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Zaida Teresinha Parabocz 
PARA: Américo Bellé 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
Autorização para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA RE-
GISTRO DE PREÇOS. 

0 valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido 
entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que 
seguem em anexo ao Termo de Referência. 

0 custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 
41.258,00(Quarenta e Um Mil, Duzentos e Cinqüenta e Oito Reais). 

Respeitosamente, 

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

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

2. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
2.1 Zaida Teresinha Parabocz 

3. OBJETO 
3.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALI-
ZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICI-
PAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTE. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIO-
NAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACI-
ONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS. 

O serviço da psicóloga atenderá os estudantes, pais e professores das Escolas e 
Centros Municipais de Educação Infantil de Capanema, sendo elas: 

Escola Municipal Bardo de Capanema 
Escola Municipal Janete Katzwinkel 

Escola Municipal Tancredo Neves 
Escola Municipal Concórdia; 

Escola Municipal Raquel de Queiroz- 
Escola Rural Municipal Afonso Arinos- 

Escola Rural Municipal Adão José  Scherer- 
Escola Rural Municipal Benjamin  Constant  

Escola Rural Municipal Campos Salles, 
Centro Municipal de E.I. Balão Mágico 

Centro Municipal de E.I. Pequeno  Principe  
Centro Municipal de E. I. Ivete Kafer 

Centro Municipal de E. I. Cantinho Dourado 
Centro Municipal de E. I. Pingo de Gente 

DEFINI Ao E QUANTIDADE DO OBJETO: . _ 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 

Nome do produto serviço Quantida 
de 

UnidadPrego 
e máxim 

o  

Preço 
máximo 
total   

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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'3ródto. 
serviço 

1 60487 CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA com 
01 (um) profissional especializado 
na área de PSICOLOGIA, para 
atendimento na SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE, com carga horária 
máxima de 40 (quarenta) horas 
semanais. formação necessária: 
graduação na  area  de 
PSICOLOGIA, pós graduação na 
área, atestado de capacidade 
técnica. 

1.400,00 H 29,47 41.258,00 

TOTAL 41.258,00 

6. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA 
6.1 A presente contratação tem como fundamento o disposto no  art.  75, inc.  III,  alínea 
"a", da Lei n° 14.133/2021, o qual dispõe que:  

Art.  75. É dispensável a licitação: (...)  

HI  - para contratação que mantenha todas as condições definidas em 
edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar 
que naquela licitação: 

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas 
propostas válidas; (...) 

6.2 0 serviço indicado acima foi objeto da licitação modalidade Pregão n°20/2021, a 
qual por ter sido transformada em contrato esgotou o saldo das horas. Dessa forma, 
mantidas as condições previstas na referida licitação, é possível a realização de 
contratação direta. 
6.3. RAZÃO DE ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA 
6.3.1 0 profissional de Psicologia que ora atua na rede municipal de Educação 
desenvolve um grande trabalho atuando nas escolas junto aos professores, 

estudantes e familiares. Com  um bem detalhado plano de trabalho a Psicóloga  

Samara  Strassburg tem uma atuação assertiva, com um trabalho iniciado e que 

necessita da continuidade. 
6.3.2 Contratar nesse momento um profissional diferente da psicóloga contratada e 
que teve o saldo de horas encerrado seria desperdiçar uma caminhada de 18 meses. 
6.3.3 Tem-se no momento anamneses iniciadas, diagnósticos encaminhados, 
estudos de processos bem adiantados, acompanhamentos positivos e estáveis e 
contratar alguém que não participou do processo seria demonstrar todo descaso com 
a evolução de cada criança e ignorar as etapas de seu desenvolvimento. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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6.3.4 A empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI é a empresa que se 

sagrou vencedora do Lote 01 do Pregão Eletrônico n° 20/2021. 

6.3.5 Dessa forma, considerando que a referida empresa foi a vencedora do certame 

onde a profissional de Psicologia, a senhorita  Samara  Strassburg presta serviço nas 

escolas e Cmeis de Capanema, considera-se de interesse público a ampliação da 

contratação da mesma empresa para o fornecimento do mesmo profissional, já que 

permite a garantia da continuidade do trabalho de avaliações, de orientações e de 

acompanhamento e encaminhamentos para tratamento clinico. 

6.3.6 Além do mais, sendo um serviço que atende os estudantes de forma individual 

há estudos em andamento bem como relatórios e exames sendo aguardados para 
fechar laudos. 

6.4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

6.4.1 Os valores máximos de cada hora foram definidos através do prego obtido na 

Licitação modalidade Pregão Presencial n° 20/2021, a qual teve apenas reequilibrio 

de prego. 

6.4.2 Com efeito, o prego que consta neste termo de referência está de acordo com o 

prego de mercado, considerando as pesquisas de prego colacionadas no Pregão 

Eletrônico n° 20/2021. 

6.5 DAS QUANTIDADES 

6.5.1 As quantidades foram definidas tendo em vista a programação das atividades 

letivas até o mês de dezembro deste ano. Motivo pelo qual optou-se por formalização 

da contratação através de contrato, e não de ata de registro de preços, pois a 

quantidade estimada está objetivamente definida de acordo com a previsão do 

calendário escolar. 

7. REGRAS PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
7.1. A empresa contratada deverá prestar os serviços solicitados imediatamente 

após a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de  

Capanema,  a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de 

requerimento de compra/prestação de serviços pela Secretaria 

solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

7.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as 

seguintes informações: 

a) identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) descrição dos objetos/serviços a serem adquiridos/prestados; 

c) local onde serão entregues/prestados os objetos/serviços; 

d) prazo para entrega/prestação dos objetos/serviços; 
Oquantidade, medidas e especificações dos objetos/serviços, quando for o 

caso; 
0 justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição/dos 

serviços; 
g) assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante ou responsável 

designado. 

7.3. 0 requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do 

Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo 

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

pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de 
empenho. 

7.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos objetos/prestação 
dos serviços  caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as 

informações previstas no subitem 8.2. 

7.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou 
penalização para a empresa vencedora do certame. 

7.5. 0 não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da 
contratação e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade 
administrativa. 

7.6. 0 fornecimento de objetos/prestação dos serviços pela empresa vencedora 

do certame sem o prévio recebimento do requerimento a que alude o subitem 7.2 
configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-

fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e 

o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das 

penalidades previstas na Lei n° 12.846/2013. 

7.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo do objeto/serviço. 

7.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro 

de Pregos, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser digitalizadas, 
Incluídas no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio no Controle 

Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria 

solicitante 

8. REGRAS PARA A ENTREGA DO OBJETO 
A rede municipal de educação é constituída de 14 estabelecimentos 

educacionais sendo 5 Centros Municipais de Educação Infantil e 9 Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental I. 

A razão de existir a Secretaria de Educação é o ensino-aprendizagem de todas 

as crianças matriculadas. 

Ensinar tem sido um grande desafio pois a cada momento novas demandas 

se apresentam. Todas as possibilidades de técnicas, dinâmicas, práticas por meio de 

estudo, palestras, cursos são ofertados aos profissionais. 
Ao se implantar as políticas de educação definidas em âmbito nacional, 

estadual e municipal bem como os programas, projetos e ações relacionados com o 

processo ensino-aprendizagem, a grande possibilidade de garantia na apreensão 

ocorrerá com a intervenção do profissional de psicologia. 
A Psicologia, uma ciência relativamente nova, desdobrou-se em várias linhas 

e especificidades. l notável a contribuição dela na educação. Em cada unidade 

escolar seria recomendada a atuação do profissional de Psicologia. 

Para o desenvolvimento pleno da capacidade cognitiva do estudante, além dos 

métodos, técnicas e abordagens especificas, constatou-se que muitos problemas 

educacionais só podem ser solucionados com o conhecimento dos reais bloqueios 

mentais e do conhecimento do meio social do estudante. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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Para conhecer o funcionamento cerebral, cognitivo da forma de aprender de 
cada aluno, além da observação do professor, os relatos dos pais, os testes específicos 
precisam ser aplicados e os resultados colhidos é que indicam os procedimentos a 
serem tomados. 

Além do trabalho de observar, testar, encaminhar, adaptar, orientar pais e 
professores, o psicólogo educacional auxilia na formação dos educandos dando-lhe 
suporte para uma abordagem de ensino-aprendizagem com assertividade. 

São, em média, 10% (dez por cento) de crianças que apresentam distúrbios e 
transtornos, dizem os estudos. Comprovadamente identificamos cerca de 1 (um) 
aluno com dificuldade de aprendizagem e ou comportamento em cada turma. 

Tratar e acompanhar esses casos demanda de conhecimento, tempo e muita 
dedicação. 

Os alunos da rede municipal de Educação do Município de Capanema-PR, 
aproximadamente 2.420 (dois mil e quatrocentos e vinte) alunos são avaliados e 
acompanhados pelo psicólogo que estuda a individualidade, o meio social em que 
está inserido e faz as indicações de intervenção de outros profissionais quando 
necessário. 

Os mais de 300 (trezentos) servidores educacionais em geral, recebem 
orientação e sugestões de abordagens assertivas. 

O psicólogo educacional é um profissional indispensável para o 
desenvolvimento pleno da finalidade da educação. 

Os atendimentos do psicólogo educacional se dão diretamente em sala de aula, 
nas coordenações de cada escola, na Secretaria Municipal de Educação, nas 
conversas com os pais e no acompanhamento em consultas e exames neurológicos. 

São atribuições desse cargo: 
- Conhecer as políticas de educação definidas em âmbito federal, estadual e 

municipal, bem como os programas, projetos e ações relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem; 

-Atuar em parceria com os educadores visando contribuir para a promoção do 
desenvolvimento e da aprendizagem do escolar; 

- Trabalhar para a melhoria da qualidade de ensino; 
- Identificar situações que possam dificultar o sucesso escolar e elaboração de 

programas que favoreçam e otimizem o processo de ensino-aprendizagem; 
- Participar do diagnóstico institucional a fim de identificar e caracterizar os 

problemas de aprendizagem tendo em vista a construção de estratégias pedagógica  
para a superação e melhorias no processo de ensino-aprendizagem; 

- Atuar de modo integrado à equipe escolar a fim de criar ambientes fisicos 
favoráveis à comunicação humana e ao processo de ensino-aprendizagem; 

- Desenvolver ações educativas, formativas e informativas com vistas 
disseminação do conhecimento sobre a interface entre comunicação e aprendizagem 
para os diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: gestores, 
equipes técnicas, professores, familiares e educandos, inclusive intermediando 
campanhas públicas ou programas intersetoriais que envolvam a otimização da 
comunicação e da aprendizagem no âmbito educacional; 

- Desenvolver ações institucionais, que busquem a promoção, prevenção, 
diagnóstico e intervenção de forma integrada ao planejamento educacional, bem 
como realizar encaminhamentos extraescolares, a fim de criar condições favoráveis 
para o desenvolvimento e a aprendizagem; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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- Participar das ações do Atendimento Educacional Especializado - AEE de 
acordo com as diretrizes especificas vigentes do Ministério da Educação; 

- Participar de Conselhos de Educação nas diferentes esferas governamentais; 
- Participar/realizar processos de formação continuada de profissionais da 

educação; 
-Planejar, coordenar e gerenciar programas, campanhas e ações articuladas 

interdisciplinares e intersetorialmente; 
- Planejar, coordenar, gerenciar e assessorar políticas públicas ligadas a saúde 

e a educação, bem como as ações de Vigilância à Saúde. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA Nrd;6 
A Ata de Registro de Pregos terá vigência de 1 (um) ano, a contar de sua 

assinatura, o qual poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado 
o prego vantajoso. 

10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 
A Ata de Registro de Preços  sera  acompanhada, controlada, fiscalizada, 

gerenciada e avaliada por Vania Lindomara  Kolas  Machado servidora da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esporte. 

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque 
Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de julho de 2022. 

.00t 
Zaida res nha Par  

Secretária Municipal de Educag o e Cultura 

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

ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PRAZO DE ENTREGA: 1 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 

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

VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO  UN.  QTDE. 
MEDIA PREÇO 

DOS 
ORÇAMENTOS 

TOTAL 

1 

60487 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM 01 (UM) PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA  
AREA  DE PSICOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM CARGA HORÁRIA  MAXIMA  DE 40 
(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. FORMAÇÃO NECESSÁRIA: GRADUAÇÃO NA 
ÁREA DE PSICOLOGIA, PÓS-GRADUAÇÃO NA  AREA,  ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA. 

H 1.400 29,47 41.258,00 

41.258,00 

RESPONSÁVEL PELA PLANILHA FINAL DE PREÇO 

S 



13/07/2022 08:28 SoftSul Webmail :: Re: Documentação - Psicóloga Educação 

4.1  .1.  

Assunto  Re: Documentação - Psicóloga Educação 

De Samara  Strassburg <samarastrassbg@gmail.com> 

Para Órgão Central de Contratações Públicas <smcp@capanema.pr.gov.br>, 
<licitacao@capanema.prgov.br> 

12/07/2022 23:21 

• cnpj.pdf (-128 KB) 
• cnd trabalhista.pdf (-436 KB) 
• certidao (1) estadual.pdf (-28 KB) 
• Certidao-36572565000190  receita  federal.pdf (-80 KB) 
• Consulta Regularidade  do  Empregador  (4).pdf (-403 KB) 
• cnd municipal.pdf (-,92 KB) 
• proposta  SAMARA.pdf (-155 KB) 

Segue em anexo as certidões e proposta, obrigada 

341.1 

4WIC 
 cituL  ber 

KIPTWARE C fIETWORk 

Em ter., 12 de jul. de 2022 às 17:53, Órgão Central de Contratações Públicas <smcp@capanema.prgov.br> escreveu: 

Em 08/07/2022 16:31, Órgão Central de Contratações Públicas escreveu: 

Boa tarde, 

Favor encaminhar com cópia para licitacao(@ca anema.pr.gov.br  

Documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista: 

a- Contrato social (e alterações, se houver); 

b- Cadastro CNPJ; 

c- Certidão negativa municipal, estadual e federal; 

d- Negativa trabalhista; 

e- Certidão de Regularidade FGTS; 

Também pedimos que seja preenchida a proposta comercial, em anexo, e nos seja devolvida assinada. 

Atenciosamente, 

Alecxandro  Noll  
Central de Contratações Públicas 

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

(46) 3552 1321 (46)999160850 

Boa tarde, 

Estamos no aguardo da documentação, para darmos prosseguimento na contratação. 

Atenciosamente, 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=931&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1.2 



13/07/2022 08:28 `' I 2 SoftSul Webmail :: Re: Documentação - Psicóloga Educação 

Alecxandro  Noll  
Central de Contratações Públicas 

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

(46) 3552 1321 (46)999160850 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=931&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/2 



13/07/2022 12:53 SoftSul Webmail :: Contrato Social da Empresa 
't 4 

k),  
Assunto Contrato Social da Empresa 

De Samara  Strassburg <samarastrassbg@gmail.com> 

Para <licitacao@capanema.pr.gov.br>, <smcp@capanema.pr.gov.br> 

Data 13/07/2022 10:02 

iL 
IOCTU.IARE ACTUJORK 

• CONTRATO SOCIAL.pdf (-5,0 MB) 

Bom dia, segue em anexo o contrato social da empresa, obrigada 

https://webmail.capanema.pr.gov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=939&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 
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PROPOSTA COMERCIAL 

RAzAo socrAu  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA  FIRM 
CNN:  .3.0_472365/0001_790_ E-MAIL:  samarastrassj2gAgmail.com  

ENDEREÇO: Rua  Porto  Alegre, Sn  

COMPLEMENTO; Casa  BAIRRO:  Centro   

TELEFONE: 146) 999303534   

 CIDADE:  Maximilian°  de Almeida UF: RS  

oBsp:To 
O objeto desta dispensa de I.icitac5o consiste mi CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUR;DICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES 
EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. 

Nome do produto! Quanti  dad  Unidide Preço 
máxi nu) 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDÍCA 1.400,00 H 2947 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, 
PARA ATENDIMENTO JUNTO AS 
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, através DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTE. 

-"Preço máximo total 41.258,00 

Planalto, 12 de Julho de 2022.  

Samara  Strassburg 
Psicaloge 

08/31046  

SAMARA CECILIA BOLICO ST SBURG  
Empresária 

Prqo 
rkilikuno total 
41,258,00  

PAGINA ÚNICA 



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

V4 Junta Comercial.  Indus-al  e Servir,os do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob  or-.  43600536144  ern  35)03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASSE G PSICOLOGIA EIREL Mire 43600536,44  e protocolo 
204519934 - 05/03/2020 Autenticaçao 4F7C3E7977CF588E74E057387C46C8A76942 Carios Vx..ente Bernardoni Gunçalves - Secretano-Geral. 
Para vahdar este oocumento. acesse nrip llgucisrs.rs.gov.bovaltdacao e Informe n° do pi tocolc 20/451.993-4 e o  toting°  de segurança AcIfit Esta 
copia autenticada digitalmeme e assinada em 17103/2020 por Carlos Vicente Bernardo i  Go ecretano-Geral. 

pag 1r10 

Junta Comercral. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certtfce regrstro sob 0n, 43600536144 em 05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA Nire 43600536144 e protocolo 

204519934 - 05103/2020 Autenticacao, 417C3E7977C1588E74E057387C46C8A76942 Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretano-Geral. 
Para vahdar este  document,  acesse  hop  //juCiStS rS gov tuAral dacao e intcrme n.  do protocolo 20i451 993-4 eu codigo de segurança AoH6 Esta fr  
cope for autenticada dtgitalmente e assinada em 17/03/2020 por Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves Secretario-Gerai. 

......... 
Pao.  2/10 

Ministério da Economia 

Departamento deNa7iomonalDid9o"Registro Empresarial e Integraçáo 
'4 Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo 

.0,  

kr DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

NIRE (da sede MI tha), quando a 
sele for em outra UI) 

Clichgo da Natureza  
Juridica 

2305 

Woe  taatocula do Agente 
Arreliar do Cornerco 

1 - REQUERIMEN1 0 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

Nome: SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIREU 

(da  Empress  ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

requer a V.V.  o deferimento do seguinte ato: 

II 
N' DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO 

N° FCN/REMP 

1111111111111011 

RSP2000073154 

1 I 091 ATO CONSTITUTIVO - EIRELI 

315 1 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

206 1 PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) 

MAXLM1UANO DE Al  MOWN Representante Legal da Empresa / Agente Auxiiar do Comércio: 

Local Nome: 

Assinatura: 

5 Marco 2020 Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 
E DECISÃO SINGULAR I. DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s)Empresarial(ais) igual(ais) ou sernelhante(s): 

E sim []SIM Processo em Ordem 
A decisão 

_I/  

Data 

E  MAO 1=1 NAO /I _/_/___ Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2° Exrgencra 3' Exioencia C.  Exigência 5' Exigiancer 

Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa) 

OProcesso detendo. Publique-soe arquive-se. 1111 il Ill o 
Processo indefendo. Publioue-se. 

Data Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 
7.  Ex,Oncts 34  Extgenco 4. Etogirnaa 5' Etogince 

Processo em exigéncia. (Vide despacho  ern  folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e argurve-se II E E Ill 
Processo irxieferido. Publique-se 

Data Vogal Vogal Vogel  

Presidente da  Turma 

OBSERVAÇÕES 

Página 1 de 1 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

20/451.993-4 RSP2000073154 05/03/2020 

CPF Nome 

Identificação do(s) Assinante(s) 

308.671.930-34 EUGENIO ROMANO TOCHETTO 



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE  SAMARA  STRASSBURG 
PSICOLOGIA EIRELI  

SAMARA  CECILIA BOLICO STRASSBURG. nacionalidade BRASILEIRA. psicóloga • Solteira, 

data de nascimento 07/11/1996, n° do CPF 107.295.439-78. documento de identidade 6.900.994. 

SSP, SC. com domicilio / residência a RUA PORTO ALEGRE, número SN, bairro / distrito 

CENTRO, município MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RIO GRANDE DO SUL. CEP 99.890-000 

representado(a) por PROCURADOR EUGENIO ROMANO TOCHETTO, nacionalidade 

BRASILEIRA, contador, Casado, n° do CPF 308.671.930-34, documento de identidade 

7012276461, SSP. RS, com domicilio e residência a RUA Nossa Senhora de Lurdes, número 40, 

bairro / distrito Centro, municipio MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RIO GRANDE DO SUL, CEP 

99.890-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, 

mediante as seguintes clausulas: 

ATO DE CONSTITUIÇAO DE  SAMARA  STRASSBURG 
PSICOLOGIA EIRELI 

Cláusula Décima Primeira - 0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura 

como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de MARCELINO RAMOS - RS para o exercicio e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. 

MAXIMILIANO DE ALMEIDA, 5 de Março de 2020.  

SAMARA CECILIA BOLICO STRASSBURG: Titular/Administrador  

Clausula Primeira - A empresa adotara o nome empresarial de  SAMARA  STRASSBURG 

PSICOLOGIA EIRELI. 

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CLINICA L'EQUILIBRE. 

Cláusula Segunda - 0 objeto  sera  ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA PORTO ALEGRE, número SN, bairro / distrito 

CENTRO, municipio MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS, CEP 99.890-000. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 05/03/2020 e seu prazo de duração 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital á R$ 110.000,00 (CENTO e DEZ MIL reais), totalmente integralizado 

neste ato em moeda corrente do Pais. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular  jã  qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, proceder-se-6 a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Clausula Oitava - 0(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta 

anual da empresa não excedera o limite fixado no inciso I do  art.  3 da Lei Complementar n° 123 

de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no § 40  do  art.  3° da mencionada lei. 

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Décima -0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não esta(ão) 

impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 

a propriedade. 

Representado por: EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

la000t.OtNTEoR000R 11 p5p3m7354 III I liii 111111111I1 Min 1111 11 11 111 Rs7930,., 
1/2 

14  Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 43600536144 em 05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI,  Nye  43600536144 e protocolo 
204519934 - 05/03/2020. Autenticação: 4F7C3E7977CF588E74ED57387C46C8A76942. Carlos Vicente Bernardom Gonçalves- Secretário-Geral. 
Para validar este documento, acosse http://jur..isrs.rs.gov.brivalidacao e informe do protocolo 20/451.993-4 e o código de segurança Ad/i6 Esta 

cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020  pot  Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves Secretário-Geral. 
pág. 3/10 

114,;ce• 

MÓDULO INTEGRADOR:  11 R5P2000073154 II I MEIlIlIllIllIlIl III 1111 11 11 III Rs79301867 
2/ 2  

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o  if  43600536144 em 05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIREU, Nire 43600536144 e protocolo 

• 204519934 - 05/03/2020. Autenticação, 4F7C3E7977CF588E74ED57387C46C8A76942. Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves Secretário-Geral. 

Para validar este  document°,  acosse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  o informe  if  do protocolo 20/451.993-4 ao código de segurança AdH6 Esta 

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves Secretikrio-Geral. • • 
Pág.  4'1° 
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Documento Principal 

Data 

05/03/2020  

308.671.930-34 EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

Identificação do Processo 
Número do Processo Módulo Integrador 

RSP2000073154 

Número do Protocolo 

20/451.993-4 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF 'Nome 

Pagina 1 de 1 

- -• :02 Ce•itroler c'e,fjf. Gse, 
C - C013 tr, 

erSii.  CC,  
7,14 • ..'i Pr.nir 77 On ^river , 

1-•• Ter, ee ,er ta -ti• 

• C•ta•C,  

Junta Comercial induvrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico .egrstre  sot  o n° 43600536144  ern  05/03/2020 da Ernpresa  SAMARA  STRASSBURG P CO/ GOA EIRELL N,re 43600536144 protocolo 
204519934 - 05,03/2020 Autenticaçao• 4F7C3E7977CF588E74E057387C46C6A26942. Cario Vicente Bernardon, Gonçalves - Secretario-Geral. 
Para validar este oor.,..niento acesse hdp.tryucisrs.rs.gov.titrvalidacoo e infurme nr do Proloço 20/451 3-4 e o cOdiao de •seg“ranC,  Adf-16 Esta 
copra for autenticada digltalmente e assinada  ern  17/03/2020 por Calos Vicente Bernartioni GO ret 

1,11 Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Celitco  registro  sot:  o rt.  4360003E144  err:  05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI. WiTe 43600536144 e rotocolo 
204519934- 05/03/2020. Autenticactio 4F7C3E2977CF586E74E057367C46C6A76942.  Garbs  Vicente Bernardon, Gonçalves - Secretario-Geral. 
Para ia/dar este documento. acesse tytto•f/jocisrs.rs.gov  brival:docao e informe rif do protocolo 20,451 993-4 e o cddgo segurança  Ad**  Esta 
copia  tor  autenticada digitaimente e assinada  ern  7/03/2020 por Carlos Vicente Bernarctoni Gonçalves Secretario-Geral.  

peg  5/'.0 oag 6:1c 

PROCURAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO 
OUTORGANTE:  
SAMARA  CECILIA BOLICO STRASSBURG, brasileira, soltara maior, psicôloga nascida em 0711111998, 

portadora da cédula de identidade 6.900.994 SSPI SC, CPF,  re  107,295A39-78, residente e domicitiado na 

Rua Porto Alegre, Sn, nesta  Made  de  Maximilian°  de Almeida-RS. CEP 99890-000. 

OUTORGADO: 
EUGENIO ROMANO TOCHETTO, brasileiro, casado, contabilista, nascido em 17/05/1957, portador da 

cédula de identidade ri° 7012276461-SSPiRS e CPF 308.671.930-34, residente e domiciliado na Rua 

Vereador Silvio Provin, n°40, centro,  Maximilian°  de Almeida-RS, CEP 99890-000. 

Por este  instrument°  particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem  

cc-Mere  poderes especificos para.. Constituir  empress  individual de responsabilidade limitada assinar ate 

constitutivo, contrato social, requerimento de inscriçao de empresário, admitir sócio, titular, nomear e ser 

nomeado administrador(es), subscrever e inte9rat1201 capital social incluir demais clausulas, prestar 

declaração de desimpeidircento para exercicio da adrninistra4i conforme  art,  1.011, § 1' cc/20'02 e 

declaração para fins de enquadramento de  pole  nos  terries  da lei complementar 123 de 2006, declarar que 

não participa de outra empresa individual de responsabilidade limitada, bem corno assinar fisica ou 

digitalmente por meio de certificação digital os respectivos atos e outros documentos necessários a efetivação 

dci ato a ser apresentado a arquivamento na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, 

assinar livros e arouivamento de livros na Junta Comercial. Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul 

Assinar Documento Básico de Entrada do CNPJ. 

Os poderes conferidos são para representação perante a Junta Comercial, industrial e Serviços do  

Ric  Grande do Sal — JucisRS, podendo ainda o OLli-ORGADO assina-  documentos e requerimentos 

necessários á instrução do ato respectivo, praticados  corn  o uso de certificação digital. vedado 

substabelecimento a terceiros dos octleres ora cooferidos. 

Maximiliano de Almeida, 02 de Março de 2020 

mCks(Q.   

SAMARA CECIUA BMX° STRASSBURG 

SERvENTFA DISTjiftA1.1)4.-,1'1,,AiNA1'../' 0 - PR 
" gattirar'..  



1Número do Protocolo 1Número do Processo Módulo Integrador Data 

20/451.993-4 RSP2000073154 ,05/03/2020  

308.671.930-34 EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF ¡Nome 

„ z .1tor
1.  
k. 

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital DECLARACAO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S) 

REGISTRO DIGITAL 
Anexo 

iIdentificação do Processo 

Eu, EUGENIO ROMANO TOCHETTO, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, 

DATA DE NASCIMENTO 17/05/1957, RG N° 7012276461 SSP-RS, CPF 308.671.930-

34, RUA NOSSA SENHORA DE LURDES, N° 40, BAIRRO CENTRO, CEP 99890-000, 

MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os 

documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital 

na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital,  SAO  VERDADEIROS 

E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

Maximiliano De Almeida, 05 de março de 2020. 

EUGENIO ROMANO TOCHETTO 
Página 1 de 1 Assinado digitalmente por certificação A3 

14  Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob  on  43600536144 em 05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELL  lore  43600536144 e protocolo 

204519934 - 05/03/2020. Autenticação: 4F7C3E7977CF588E74E057387C46C8A76942. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves- Secretãno-Geral. 
Para validar este documento, acesso http://jucisrs.rs.gov.brNalidacao  e informe  re  do protocolo 20/451.9934 e o código de segurança Adl-16 Esta 

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Carlos Vicente Bemardoni GonçaNes Secretário-Geral. 
pág. 7/10  

Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o  re  43600536144 em 05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STFtASSBURG PSICOLOGIA OREL!. Nire 43600536144 e protocolo 

204519934 - 05/03/2020. Autenticação: 4F7C3E7977CF588E74E057387C46C8A76942. Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves - Secretário-Geral. 
Para validar este documento, acosse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n.  do protocolo 20/451.993-4 e o código de segurança AdH6 Esta 

copia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Gera 
pg Iwo 



1-4 Junta Comercial Industrial e Serviços  on  R. Grande do Sul 
Cerldico registro sob o n°  43600536144 em 05/0312020 da Empresa  SAMARA  STRASS8 G PSICOLOGIA EIRELI.  Wire  436017536144 e protocolo 
204519934  - 05103/2020 Autenticacao 4F 7C3F 7977C f 588E 74E D57387C46C8A76942 a:105 

,...., .11101* . 

°m n, aroo Gonca;ves • Secretano-Geral, 
Para vabdar este  document,  acosso tittpAtucisrs rs gov or/vandacau e inlorme n* do o r_óciigo de seguianca Actii6 Esta 
coma fo; a.teMicada MgrtaImente e ac,inaoa em 17,03/2020 po. Carlos Vicente Bernardo, nçalves S ia- 

p g 9"O 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

193.107.810-68  CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES 

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 
Registro Digital 

0 ato for deferido e assinado digitalmente por 

Porto Alegre. quinta-ferra, 05 de março de 2020 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul 
Secretaria de Desenvolvimento Econginico e Turismo 
Junta Comercial. Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 

Certifico que o ato, assinado dig,talmente, da empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI, de 
NIRE 4360053614-4 e protocolado sob o numero 20/451.993-4 em 05/03/2020, encontra-se registrado na 
Junta Comercial sob o número 43600536144. em 05/03/2020. 0 ato foi deferido eletrônicamente pelo 

examinador Miguel Augusto Silva da Silva. 
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá 
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// 

portalservicos.jucisrs.rs.gcv.br/Portal/pages/tmagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 

protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Assinante(s) 

CPF !Nome  

308.671.930-34 !EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

Documento Principal 

Assinante(s) 

'Nome 

1308.671.930-34 ¡EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

I CPF  

Anexo 

Assinante(s) 

CPF Nome 

308.671.930-34 EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

Declaração Documento(s) Anexo(s)  

Assinante(s) 

!Nome  

308.671.930-34 !EUGENIO ROMANO TOCHETTO 

Porto Alegre. quinta-feira, 05 de março de 2020 

Documento assinado eletrânicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) 
Público(a). em 05/03/2020, as 16:28 conforme horário oficial de  Brasilia.  

A autencidacie  (Jesse  documento pode ser conferida no p91131 de Servicos da jucrsrs 
t(N.; • : informando o número do protocolo 20/451.993-4. 

..... 
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 Junta Comercial. Industrial e Serviços do RIO Grande do Sul CZ 

Centric°  registro sob o n.436005361,4 em 05/03/2020 da Empresa  SAMARA  STRASS8URG PSICOLOGIA EIRELI,  Nits  43600536144 0 protocolo 
` . 204519934 - 05/03/2020 Autenticacho: 4F7C3E7977CF588E74E057387C46C8A76942. Carlos Vicente Bernardoni Gonçaives - Secretbro-Gera/. 

Para validar este documento, acosse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e intorrne ri" do protocolo 20/451.993-4 e o codigo  on  segurança Aol-46 Esta 
eel,o foi autenticada digitalmente e assinada  ern  1703.'2020 po.. Codas V cento Rernarclon. Gonçalves Secretarie-Gerar 
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Página: 1/1 

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

Emitido no dia 11/07/2022 às 18:19:57 (data e hora de  Brasilia).  

1/1 about:blank 

AiOtt REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ifr  Ay;  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
36.572.565/0001-90 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE 
/2020 05/03  

NOME EMPRESARIAL  
SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CLINICA L'EQUILIBRE 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise (Dispensada 0) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R PORTO ALEGRE 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 

CEP 
99.890-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 

UF 

RS 

ENDEREÇO ELETRONICO 
ETOCHETTOCONTABIL@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(54) 3397-1312 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/03/2020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(*) A dispensa de alvarás e licenças ets direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 



eit  

PODER JUDICIÁRIO 
7117 TÇA TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome:  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 36.572.565/0001-90 
Certidão n': 21900484/2022 
Expedição: 11/07/2022, As 18:17:56 
Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
, inscrito(a) no CNPJ sob o n'  36.572.565/0001-90, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal n° 0020383147 

Identificação do titular da certidão: 

CNPJ: 36.572.565/0001-90 

Certificamos que, aos 11 dias do mês de JULHO do ano de 2022, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Observações: Nada Consta 
0 nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de 
identificação. 

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar; 
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova da inexistência, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 8/9/2022. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Titulo IV, Capitulo V. 

Autenticação: 0030395537 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br . 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA  

it Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: SAMARA STRASSBURG  PSICOLOGIA  EIRELI 
CNPJ: 36.572.565/0001-90  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 á 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 15:07:35 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/01/2023. 
Código de controle da certidão: OEFC.6300.28EF.1948 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

S 



CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 36.572.565/0001-90 

Razão Social:SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 

Endereço: RUA PORTO ALEGRE SN / CENTRO / MAXIMILIANO DE ALMEIDA / RS / 
99890-000 

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:09/07/2022 a 07/08/2022  

Certificação Número: 2022070903400452340199 

Informação obtida em 11/07/2022 18:14:56 

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

11/07/22, 18:15 Consulta Regularidade do Empregador 

06:,-)94 

1/1 https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida 
Secretaria Municipal da Fazenda 

•", 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Certificamos que inexiste débito impeditivo a expedição desta 
certidão em nome do sujeito passivo abaixo identificado, 
ressalvado a Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer 
importância que venha a ser considerada devida. 

DADOS DO SUJEITO PASSIVO: 

Nome -Samara  Strassburg Psicologia EIRELI 
Endereço -Avenida Porto Alegre., S/N 
Bairro -Centro 
Cidade -Maximiliano de Almeida 
CPF/CNPJ -36.572.565/0001-90 
Insc. Municipal..:1333 

A presente certidão tem validade de 30 dias. 

Maximiliano de Almeida, 12 de Julho de 2022. 

Identificador : 236572565000190 
Emitida As 15:09:14 do dia 12/07/2022. 
Código de Autenticidade 331C.1C2B 



Município de 
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CERTIDÃO 

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  
DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA 
ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRE-
ÇOS, informo que a orçamentagdo é feita pela Secretaria Demandante c 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 21 dias do mês de julho de 2022. 

/Roselia Kriger Becker ani  
Chefe do Setor de Licitações 

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



Americo Belle  
Prefeito  Municipal 

Município de 
Capanema - PR 

Município de Capan.ema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque 
Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de julho de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio datado 
de 08/09/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA RE- 
GISTRO DE PREÇOS, o presente processo deverá tramitar pelos setores 
competentes com vistas: 

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

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

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

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

Atenciosamente, 

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



Município de 
Capanema - PR 

 

Município de Capan.ema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada 
Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de julho de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Departamento de Contabilidade 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atenção ao oficio datado de 21/07/2022, objeto: CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE 

PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA 

ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRE- 

ÇOS, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, para aquisição 

constantes no protocolo número supra, sendo que o pagamento será efetuado através 

da Dotação Orçamentária; 

Dotações 

Exerci 
cio da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes  
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurs  
o 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 930 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2022 940 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2022 950 07.001.12.361.1201.2102 104 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

Respeitosamente, 

Cl alt 

Téc. Co CRC: PR-046 83/0-2 

CPF: 7 -53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2022 

Pelo presente instrumento, formaliza-se a relação obrigacional fornecimento de 
produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura A. 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. AMERICO  BELLE.  Do outro lado a empresa 
XXXXX=CXXX., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° XXXXXXXXXXX, com sede na 

n° XXXX - CEP: XXXXXX - BAIRRO: XXXXXXX, no Município de 
, neste ato representada pelo(a) Sr(a) XXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no 

CPF n° XXXXXXXXXXXX, Portador(a) do RG n° XXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento, nos termos da Lei n° 
14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022, que 
fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 

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

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA RE-
GISTRO DE PREÇOS. , conforme especificações contidas no termo de referência do 
Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022. 

1.2. Definição e quantidade do objeto: 
• • ***** • • • • • • • ************ • • • • ******** • • • • • • ***** • • • • • • • 

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

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGRAS PARA AQUISIÇÃO E PARA A ENTREGA DO 
OBJETO 

2.1. As regras para a aquisição e para a entrega do objeto previstas no termo de 
referência do Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  

3.1. 0 prazo de vigência da presente Ata será de 1 (um) ano, contados a partir 
da sua assinatura. 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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3.2.1. Na hipótese de prorrogação da vigência da ata, estabelece-se o 
mesmo quantitativo do objeto previsto no subitem 1.2 desta Ata, para o novo 
prazo de vigência. 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme descrito na cláusula 
primeira desta Ata. 

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

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

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

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

5.1.2. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e 
observar a data, horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços 
previamente agendado pela Administração Municipal; 

5.1.3. Encaminhar á. Administração Municipal a Nota Fiscal/ Fatura 
correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega 
do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos 
serviços ou conforme cronograma estabelecido entre as partes; 

5.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes 

ao objeto da presente ata; 
5.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

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

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

Administração; 
5.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega 
dos objetos/execução dos serviços; 

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

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

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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5.1.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do fornecimento 
dos objetos/prestação dos serviços, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor 
(Lei n° 8.078, de 1990). 

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

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

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

6.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1. 0 pagamento será realizado de forma parcelada, mensalmente, até o 100  

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

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

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

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

7.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta 

• 
eletrônica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos  sites  
oficiais, especialmente quanto A. regularidade fiscal, devendo seu resultado 

 impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
7.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista  la  

legislação aplicável. 
7.7. 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. 

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

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

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

EM=IxNxVP 
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Dotações 
Funcionai programática 

2022 07.001.12.361.1201.2102 3.3.90.39.05.00 Do Exercício o 930 
2022 07.001.12.361.1201.2102 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 103 940 
2022 07.001.12.361.1201.2102 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 104 950 
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I (6 / 100) 
365 

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

8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão A. conta de recursos 

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

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

registro de preços será exercida pelo(a) servidor(a) indicado no termo de referência, a 
quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos serviços e 

de tudo dará ciência à Administração. 
9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, 
considerando, ainda, o risco do negócio. 

faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos 6. autoridade 

a execução dos serviços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos emprega 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário regularização das 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas  co  

competente para as providências cabíveis. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

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

do  art.  124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a 

partir do inicio de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas 
hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice 
IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento. 

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

11.1. Constituem motivo para cancelamento da ata de registro de pregos: 
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a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas previstas 
na ata, especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos 
indicados neste processo e na Lei de regência, 

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

c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa que restrinja sua capacidade de concluir ou manter a prestação dos 
serviços; 

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

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

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

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

h) a paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

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

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

k) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado. 
11.2. A contratada terá direito a solicitar o cancelamento da ata nas seguintes 

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

Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 
b) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 
despesas de serviços, salvo se o atraso decorrer de culpa da Contratada; 

11.3. 0 cancelamento da ata, devidamente motivado nos autos, será precedido 
de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1. 0 cancelamento da ata por ato unilateral ou consensual deverá 
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

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

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução dos serviços 
prestados até a data do cancelamento. 
11.4. 0 cancelamento da ata por culpa da Contratada acarretará a retenção de 

valores eventualmente devidos pela Contratante, na hipótese de serem devidas 
multas e indenizações, hem como eventuais prejuízos causados à Contratante ou a 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2. Após o recebimento provisório, o Município, por meio de comissão 4e 
recebimento, formada por três servidores efetivos, realizará, no prazo de até 1 
(quinze) dias, a liquidação da despesa, isto 6, a verificação da compatibilidade do 
objeto entregue/serviço prestado com as especificações do Termo de 
Referência/Projeto Básico e da solicitação mencionada no termo de referência, para 
fins de recebimento definitivo. 

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

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

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

12.5. No caso de rejeição do objeto/serviço, a Contratada deverá providenciar a 
imediata troca por outro/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com 
o Termo de Referência/Projeto Básico e a solicitação indicada no termo de referência, 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação enviada pelo 
Município, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento 
do serviço. 

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

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

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

12.9. A notificação a que se refere o subitem 12.5 poderá ser encaminhada via  

e-mail  para a CONTRATADA. 

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo 
nos termos deste edital ensejará a responsabilização administrativa dos agentes 

públicos que se omitirem. 
12.11. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao 

solicitado na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas para 
liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante. 

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

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

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

serviços que cause grave dano A. Administração, ao funcionamento dos serviços 

públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa tt. inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos 

serviços; 
d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do 

objeto/prestação dos serviços; 
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e) deixar de entregar os documentos exigidos para a regularidade da 
contratação; 

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

g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos 
serviços; 

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

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  50  da Lei n° 12.846, de 2013.  

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

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

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

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

com as seguintes adaptações: 
a) a multa, quando houver prazo para a execução dos serviços em horas 

será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição de fornecime t 
por hora de atraso na entrega; 

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

c) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do 
objeto/execução dos serviços, será de até 10% (dez por cento) do valor previsto 
na requisição de fornecimento, pelo descumprimento do cronograma, sem 
prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "h" acima. 

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor 
previsto na requisição de fornecimento, por infração a qualquer cláusula ou 
condição da Ata não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em 
dobro na reincidência, 

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

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



Município de 
Capanema PR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contida 
na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei n° 14.133, de 
2021, na Lei n° 9.784, de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 
independentemente de suas transcrições. 

15.2. A execução dos serviços previstos neste instrumento regular-se-do pelas 
cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO  

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

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

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

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

17.1.3. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte - órgão da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata 
de registro de preços dele decorrente. 
17.2. Caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com 

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

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

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

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

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

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

17.4.1. Os preços registrados atualizados não poderão ser superiores aos 
preços praticados no mercado. 
17.5. Os preços registrados serão publicados trimestralmente no órgão de 

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

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

encaminhada, mediante protocolo, ao Agente de Contratações e equipe de apoio, 
devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos 
probatórios, se houverem. 
17.7. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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17.7.1. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços 
registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) 
signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos 
preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado. 

17.7.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a 
renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, 
respeitando o disposto na legislação. 

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
18.1. A Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a 

terceiros, decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços ou contrato, nos 
termos do Código de Defesa do Consumidor. 

18.1.1. Se por qualquer motivo a Administração municipal vier a ser 
demandada em juizo por terceiros, em razão do fornecimento dos 
produtos/prestação dos serviços ora contratados, o Município irá se utilizar do 
instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a empresa contratada 
irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas 
pelo Poder Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de 
qualquer responsabilidade. 
18.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

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

18.3. Incumbe à Contratada o 6n-us  da prova da regularidade dos 
produtos/serviços. 

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

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

20. CLAUSULA 'VIGÉSIMA - DO FORO  
20.1. As questões decorrentes do presente instrumento que não puderem ser 

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

E assim, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a)  
representante da empresa detentora dos preços registrados nesta Ata. 

Capanema/PR, 12 de julho de 2021. 

AMÉRICO  BELLE X2CMCXXXX 

Prefeito Municipal Representante Legal 
xxxxxxxxxxxx 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Assunto: Assinatura digital  ARP  263/2022 

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

Data: 21/07/2022 13:33 

Para: paranamed@paranamed.com  

Bom dia; 

Segue em anexo a  ARP  263/2022 referente ao Pregão Eletrônico 42/2022. 

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: - 

ATA 263 - PARANÁ MED.pdf 362KB 

1 oft 21/07/2022 13:34 
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MANIFESTAÇÃO PRÉVIA 

Previamente à emissão do parecer jurídico e o prosseguimento do feito, faz-se 
necessária a complementação de informações no processo de contratação, conforme 
descrito a seguir. 

1 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

No item 4 do termo de referência, há uma justificativa inidõnea, pois omissa, 
quanto à necessidade de contratação do objeto. 

Talvez, por equivoco, a justificativa da necessidade do objeto seja aquela 
descrita no item 8 do termo de referência, denominado erroneamente de "regras para 
a entrega do objeto". 

Faz-se necessário organizar e corrigir o equivoco. 

2- DESCRIÇÃO DO OBJETO E ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

No item 3 do termo de referência consta a opção pela adoção do sistema de 
registro de preços.  

JA  no item 6.5 do termo de referência consta a opção pela formalização da 
contratação por meio de contrato. 

Por sua vez, consta no processo somente a minuta da ata de registro de preços. 
Dessa forma, considerando a informação de que a contratação do profissional 

será para a execução de serviços com carga horária de 40 horas semanais, não há 
razão para a adoção do sistema de registro de preços e a formalização de ata. 

3- REGRAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Consta no item 7 do termo de referência as regras para "aquisição do objeto", 
entretanto, trata-se de prestação de serviços e não aquisição de produtos. 

Além disso, utilizou-se o modelo de regras quando utilizado o sistema de registro 
de preços. 

0 caso em apreço é diferente. Faz-se necessário que neste item 7 seja descrito 
a forma de execução dos serviços, as obrigações do profissional contratado, a forma 
de prestação dos serviços, indicando local, carga horária, forma de deslocamento, 
emissão de documentos e relatórios, se necessário, cronograma semanal e mensa 
dos serviços  etc.  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone: 46-3552-1321 -  ramal 217 
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4- ITEM 9 

0 item 9 indica o prazo de vigência da ata de registro de preços. Todavia, trata-
se de hipótese de contrato. 

Após eventuais correções e justificativas, voltem para parecer. 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 Fone: 46-3552-1321 - ramal 217 

procuradoriagi,capanemapr.gov.br  -  Dr.  Alvaro Skiba Júnior 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

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

2. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
2.1 Zaida Teresinha Parabocz 

3. OBJETO 
3.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA 
ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNI-
CÍPIO DE CAPANEMA PR, através DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

4.DEFINICÁO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto 
/serviço 

Nome do produto/serviço Quantida 
de 

Unidad Prego 
maxim  
o 

Prego 
maxi/no 
total 

e  

1 60487 CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM 
01 (UM) PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO NA  AREA  DE 
PSICOLOGIA, PARA 
ATENDIMENTO NA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE, COM CARGA HORÁRIA  
MAXIMA DE 40 (QUARENTA) 
HORAS SEMANAIS. FORMAÇÃO 
NECESSÁRIA: GRADUAÇÃO NA  
AREA DE PSICOLOGIA, POS 
GRADUAÇÃO NA AREA,  
ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA. 

1.400,00 H 29,47 41.258,00 

•,-. 

TOTAL 41.258,00 

5. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA 
5.1 A presente contratação tem como fundamento o disposto no  art.  75, inc.  III,  alínea 
"a", da Lei n° 14.133/2021, o qual dispõe que:  

Art.  75. g dispensável a licitação: (...) 

- para contratação que mantenha todas as condições definidas em 
edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar 
que naquela licitação: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas 
propostas válidas; (...) 

5.2 0 serviço da presente contratação foi anteriormente contratado através da 
licitação modalidade Pregão n° 20/2021, a qual por ter sido transformada em 
contrato esgotou o saldo das horas. Dessa forma, mantidas as condições previstas 
na referida licitação, é possível a realização de contratação direta. 
5.3. RAZÃO DE ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA 
5.3.1 0 profissional de Psicologia que ora atua na rede municipal de Educação 
desenvolve um grande trabalho atuando nas escolas junto aos professores, 
estudantes e familiares. Com  um bem detalhado plano de trabalho a Psicóloga  
Samara  Strassburg tem uma atuação assertiva, com um trabalho iniciado e que 
necessita da continuidade. 
5.3.2 Contratar nesse momento um profissional diferente da psicóloga contratada e 
que teve o saldo de horas encerrado seria desperdiçar uma caminhada de 18 meses. 
5.3.3 Tem-se no momento an.amneses iniciadas, diagnósticos encaminhados, 
estudos de processos bem adiantados, acompanhamentos positivos e estáveis e 
contratar alguém que não participou do processo seria demonstrar todo descaso com 
a evolução de cada criança e ignorar as etapas de seu desenvolvimento. 
5.3.4 A empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI é a empresa que se 
sagrou vencedora do Lote 01 do Pregão Eletrônico n° 20/2021. 
5.3.5 Dessa forma, considerando que a referida empresa foi a vencedora do certame 
onde a profissional de Psicologia, a senhorita  Samara  Strassburg presta serviço nas 
escolas e Cmeis de Capanema, considera-se de interesse público a ampliação da 
contratação da mesma empresa para o fornecimento do mesmo profissional ou de 
profissional do mesmo quadro técnico, já que permite a garantia da continuidade do 
trabalho de avaliações, de orientações e de acompanhamento e encaminhamentos 
para tratamento clinico. 
5.3.6 Além do mais, sendo um serviço que atende os estudantes de forma individual 
há estudos em andamento bem como relatórios e exames sendo aguardados para 
fechar laudos. 
5.4. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
5.4.1 Os valores máximos de cada hora foram definidos através do prego obtido na 
Licitação modalidade Pregão Presencial n° 20/2021, a qual teve apenas reequilibrio 
de prego. 
5.4.2 Com efeito, o prego que consta neste termo de referência está de acordo com o 
prego de mercado, considerando as pesquisas de prego colacionadas no Preg 
Eletrônico n° 20/2021. 

5.5 DAS QUANTIDADES 
5.5.1 As quantidades foram definidas tendo em vista a programação das atividades 
letivas até o mês de dezembro deste ano. Motivo pelo qual optou-se por formalização 
da contratação através de contrato, e não de ata de registro de preços, pois a 
quantidade estimada está objetivamente definida de acordo com a previsão do 
calendário escolar. 
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6. REGRAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A empresa contratada, através de seu profissional deverá prestar 40h 

semanais de atendimento na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 
nas instituições de Educação Infantil e Fundamental anos iniciais do Campo e da 
Cidade. 

6.2 0 deslocamento do profissional da sede da secretaria até as instituições se 
dará por veiculo da Secretaria, sempre acompanhado da Equipe Multidisciplinar e 
Pedagógica. 

6.3 A Prestação de serviço engloba o desenvolvimento e/ou preenchimento das 
fichas técnicas padronizadas da Secretaria, compreendendo também a execução de 
testes psicológicos, conversas com alunos e familiares para um perfeito 
acompanhamento e evolução das necessidades de cada discente. 

7. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
7.1 A rede municipal de educação é constituída de 14 estabelecimentos educacionais 
sendo 5 Centros Municipais de Educação Infantil e 9 Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental I. 
7.2 A razão de existir a Secretaria de Educação é o ensino-aprendizagem de todas as 
crianças matriculadas. 
7.3 Ensinar tem sido um grande desafio pois a cada momento novas demandas se 
apresentam. Todas as possibilidades de técnicas, dinâmicas, práticas por meio de 
estudo, palestras, cursos são ofertados aos profissionais. 
7.4 Ao se implantar as políticas de educação definidas em âmbito nacional, estadual 
e municipal bem como os programas, projetos e ações relacionados com o processo 
ensino-aprendizagem, a grande possibilidade de garantia na apreensão ocorrerá com 
a intervenção do profissional de psicologia. 
7.5 A Psicologia, uma ciência relativamente nova, desdobrou-se em várias linhas e 
especificidades. g notável a contribuição dela na educação. Em cada unidade escolar 
seria recomendada a atuação do profissional de Psicologia. 
7.6 Para o desenvolvimento pleno da capacidade cognitiva do estudante, além dos 
métodos, técnicas e abordagens especificas, constatou-se que muitos problemas 
educacionais só podem ser solucionados com o conhecimento dos reais bloqueios 
mentais e do conhecimento do meio social do estudante. 
7.7 Para conhecer o funcionamento cerebral, cognitivo da forma de aprender de cada 
aluno, além da observação do professor, os relatos dos pais, os testes específicos 
precisam ser aplicados e os resultados colhidos é que indicam os procedimentos a 
serem tomados. 
7.8 Além do trabalho de observar, testar, encaminhar, adaptar, orientar pais e 
professores, o psicólogo educacional auxilia na formação dos educandos dando-lhe 
suporte para uma abordagem de ensino-aprendizagem com assertividade. 
7.9  Sao,  em média, 10% (dez por cento) de crianças que apresentam distúrbios e 
transtornos, dizem os estudos. Comprovadamente identificamos cerca de 1 (um) 
aluno com dificuldade de aprendizagem e ou comportamento em cada turma. 
7.10 Tratar e acompanhar esses casos demanda de conhecimento, tempo e muita 
dedicação. 
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7.11 Os alunos da rede municipal de Educação do Município de Capanema-PR, 
aproximadamente 2.420 (dois mil e quatrocentos e vinte) alunos são avaliados e 
acompanhados pelo psicólogo que estuda a individualidade, o meio social em que 
está inserido e faz as indicações de intervenção de outros profissionais quando 
necessário. 
7.12 Os mais de 300 (trezentos) servidores educacionais em geral, recebem orientação 
e sugestões de abordagens assertivas. 0 psicólogo educacional é um profissional 
indispensável para o desenvolvimento pleno da finalidade da educação. 
7.13 Os atendimentos do psicólogo educacional se dão diretamente em sala de aula, 
nas coordenações de cada escola, na Secretaria Municipal de Educação, nas 
conversas com os pais e no acompanhamento em consultas e exames neurológicos. 
7.14 São atribuições desse cargo: 

I - Conhecer as políticas de educação definidas em âmbito federal, estadual e 
municipal, bem como os programas, projetos e ações relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem; 

II-Atuar em parceria com os educadores visando contribuir para a promoção 
do desenvolvimento e da aprendizagem do escolar;  

III- Trabalhar para a melhoria da qualidade de ensino; 
IV- Identificar situações que possam dificultar o sucesso escolar e elaboração 

de programas que favoreçam e otimizem o processo de ensino-aprendizagem; 
V- Participar do diagnóstico institucional a fim de identificar e caracterizar os 

problemas de aprendizagem tendo em vista a construção de estratégias pedagógicas 
para a superação e melhorias no processo de ensino-aprendizagem; 

VI- Atuar de modo integrado A. equipe escolar a fim de criar ambientes flsicos 
favoráveis à comunicação humana e ao processo de ensino-aprendizagem; 

VII- Desenvolver ações educativas, formativas e informativas com vistas A. 
disseminação do conhecimento sobre a interface entre comunicação e aprendizagem 
para os diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: gestores, 
equipes técnicas, professores, familiares e educandos, inclusive interrnediando 
campanhas públicas ou programas intersetoriais que envolvam a otimização 
comunicação e da aprendizagem no âmbito educacional; 

VIII- Desenvolver ações institucionais, que busquem a promoção, prevenção, 
diagnóstico e intervenção de forma integrada ao planejamento educacional, bem 
como realizar encaminhamentos extraescolares, a fim de criar condições favoráveis 
para o desenvolvimento e a aprendizagem; 

IX- Participar das ações do Atendimento Educacional Especializado - AEE de 
acordo com as diretrizes especificas vigentes do Ministério da Educação, 

X- Participar de Conselhos de Educação nas diferentes esferas 
governamentais; 

XI- Participar/realizar processos de formação continuada de profissionais da 
educação; 

XII-Planejar, coordenar e gerenciar programas, campanhas e ações articuladas 
interdisciplinares e intersetorialmente; 

XIII- Planejar, coordenar, gerenciar e assessorar políticas públicas ligadas 
saúde e a educação, bem como as ações de Vigilância à Saúde. 
8.15 0 serviço da psicóloga atenderá os estudantes, pais e professores das Escolas e 
Centros Municipais de Educação Infantil de Capanema, sendo elas: 

Escola Municipal Bardo de Capanema 
Escola Municipal Janete Katzwinkel 

Escola Municipal Tancredo Neves 
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Escola Municipal Concórdia; 
Escola Municipal Raquel de Queiroz- 

Escola Rural Municipal Afonso Arinos- 
Escola Rural Municipal Adão José  Scherer- 
Escola Rural Municipal Benjamin  Constant  

Escola Rural Municipal Campos Salles, 
Centro Municipal de E.I. Baldo Mágico 

Centro Municipal de E.I. Pequeno  Principe  
Centro Municipal de E. I. Ivete Kafer 

Centro Municipal de E. I. Cantinho Dourado 
Centro Municipal de E. I. Pingo de Gente 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1 0 Contrato terá vigência de 1 (um) ano, a contar de sua assinatura, o qual poderá 
ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o prego vantajoso. 

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO 
9.1 A Contratação será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada 
por Vania Lindomara  Kolas  Machado servidora da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte. 

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque 
Caminho do Colono, aos 16 dias do mês de agosto de 2022. 

es n rabocz 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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(MINUTA DO CONTRATO N° XX! 2022) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA E A EMPRESA XXXX, 
PROVENIENTE DA DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° XX. 

Pelo presente de Contrato de Fornecimento/Prestação de Serviço, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICÍPIO DE 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 

XXXX, CNPJ XXXXXXXXXXX.X, com sede na RUA 
- BAIRRO: XXXX)OCX, MUNICÍPIO DE 

nesse ato 
CPF N° XX 

representada pelo(a) Sr(a). 
a seguir denominada 

CONTRATADA, vêm firmar o presente instrumento nos termos da Lei n° 
14.133/2021, com base no Processo de Dispensa de Licitação n° XX/2022, cuja 
documentação integra este instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 

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

Lot  
e 

Ite 
ni  

Códi 
go  do 
prod  
uto/ 
servi 
ço  

Descrição do 
produto/serviço 

Marca 
do 
produto 

Uri 
ida 
de 
de 
me 
di  
da 

Quant 
idade 

Preç 
o 
unitá 
rio 

Prego 
total  

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada 

respeitando-se o disposto no termo de referência, no instrumento convocatório, 
se cabível, na proposta e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 

2.2. A execução do objeto da contratação devera ser precedida de expedição de ordem 
de serviço ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 
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3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
3.1. 0 prazo de vigência da presente contratação será de XX (xm) meses,  a partir da 

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

e encerramento em XX/XX/XXXX. 
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$ XXXXX ( 
4.2. 0 valor mensal  a ser pago A. Contratada é de R$ XXXXX ( 
4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

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

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

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

b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a 4IW 
data, horários e local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente 
agendado pela Administração Municipal; 

d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo 
ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto 
ou no prazo máximo de 2 (dois) dias após a entrega ou prestação dos serviços; 

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

f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega do objeto/prestação dos serviços, os motivos 
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

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

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

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

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

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

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

5.2.1. 0 Contratada é responsável pelos danos causados 6. Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta 
contratação. 

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

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

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

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

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo, para 
fins de aceitação e recebimento definitivos; 

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

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

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

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

7.2. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma 
parcelada, o pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto desta 
contratação. 

7.3. Em se tratando de fornecimento de produto/prestação de serviço de forma 
continua, o pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a 
conta bancária da Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia  
fail  do mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada 
encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até 
o 1° (primeiro) dia  fail  de cada mês. 
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7.3.1. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo dos 
produtos/serviços no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal 
da contratação/comissão de recebimento indicado no termo de 
referência, indicando a regularidade da contratação e a qualidade dos 
produtos/serviços, o qual será emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada 
mês 

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

previsto na legislação vigente. 
7.5. 8 vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 

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

7.6. 0 pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

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

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

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

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

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

7.8.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes ao 
fornecimento ou 5. prestação dos serviços; ou 

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

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

7.12. 0 CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 
ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no 
processo de contratação. 

7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados 
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, 
utilizando-se o IPCA como índice de correção monetária, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

EM=IxNx  
VP  

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

8. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão A. conta de recursos 

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

Dotações 
Exerci 
cio da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes  
a 

Funcional programática Fonte 
de 
recurs  
o 

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. 
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9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições ou falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, 
o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

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

disciplina do  art.  124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 
10.2. Em caso de prorrogação que ultrapasse o período de um ano, contado a partir 

do inicio de vigência deste instrumento, quando acordado pelas partes e nas 
hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o 
índice IPCA para a atualização dos valores constantes neste instrumento. 

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

a) 0 não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste instrumento, 
especificações previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos 
indicados no processo e na Lei de regência, 

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

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

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

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

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

g) não cumprimento das obrigações relativas A. 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. 
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11.2. A contratada terá direito extinção/cancelamento da contratação nas 
seguintes hipóteses: 

a) supressão, por parte da Administração, do objeto da contratação que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no  art.  125  

da Lei n° 14.133, de 2021; 
b) suspensão de execução da contratação, por ordem escrita da Administração, 

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

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas; 

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

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

11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual 
deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

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

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 

contratação, até a data da extinção/cancelamento. 

ao Contratante. 
11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada será 

feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de 
extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

 Município, juntando-se comprovante no processo que deu origemcontratação. 
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 
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO  
12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for concluída, 

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

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

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

12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da 
contratação ou por comissão de recebimento, formada por três servidores 
efetivos, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a liquidação da despesa, 
isto 6, a verificação da compatibilidade do objeto da contratação com as 
especificações do termo de referência e da solicitação confeccionada pelo órgão 
interessado, para fins de recebimento definitivo. 

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

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

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

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

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

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

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

12.10. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo nos 
termos deste instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos 
agentes públicos que se omitirem. 

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

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

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

b) der causa A. inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços 
que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação 

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

motivo justificado; 
g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 
h) comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
I) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, 
j) praticar ato lesivo previsto no  art.  5° da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 
documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 
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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 circunstancias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

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

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

serviços em horas, será de 2% (dois por cento) do valor previsto na requisição 
de fornecimento/prestação, por hora de atraso na entrega/prestação, 

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

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

d) multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto 
na requisição de fornecimento/prestação, por infração a qualquer clausula ou 
condição deste instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada 
nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência; 

e) multa de até 15% (quinze por cento) sobre do valor previsto no subitem 4.1 
deste instrumento, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato 
unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

f) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no subitem 4.1 desta 
Ata, quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação. 

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que 
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei 
n° 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/1999. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumento, ou no instrumento convocatório, se cabível, serão decididos pelo 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, na Lei n° 14.133, de 2021, na Lei n° 9.784, 
de 1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais 
e municipais que fazem parte integrante deste documento, independentemente 
de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-á pelas 
cláusulas aqui previstas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado, na forma do  art.  89, da Lei n° 14.133/2021. 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO 
16.1. A Contratada fica obriga a manter, durante toda a vigência da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as seguintes condições de 
habilitação e qualificação: 

a) jurídica; 
b) fiscal e trabalhista. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
17.1. A Contratada é responsável pelos danos causados 6. Administração ou a 

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

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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17.2. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da Contratada pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos 
produtos/prestação dos serviços. 

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

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

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

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

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

O 

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, 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 • 
Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 
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PARECER JURÍDICO N° 86/2022  

REQUERENTE: Agente de Contratações  
AREA  ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
ASSUNTO: Dispensa de licitação para contratação de serviços na área de psicologia. 

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

1. CONSULTA: 
0 Departamento de Contratações Públicas encaminha para análise da 

Procuradoria-Geral o presente processo de contratação, conforme condições e 
especificações contidas no processo. 

Constam no processo administrativo fisico: 
I) Portarias n° 7.904/2021 e n° 8.181/2022; 
II) Solicitação da contratação;  
III) Termo de referência antigo; 
IV) Orçamento definitivo; 
V) Proposta comercial da empresa; 
VI) Documento de habilitação da empresa; 
VII) Certidão; 
VIII) Despacho de encaminhamento do Prefeito; 
IX) Parecer 
X) Minuta da ata de registro de preços; 
XI) Manifestação juridica prévia; 
XII) Novo termo de referência, com as justificativas cabíveis; 
XIII) Minuta do contrato. 

Apesar de o Termo de Referência corrigido estar datado de 16/8/2022, o 
presente processo de licitação somente foi encaminhado A.. esta Procuradoria no dia 
de hoje (26/8/2022). 

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. 

Constata-se, por oportuno, que as inconsistências apontadas na manifestação 
prévia da PGM foram corrigidas pelo órgão público interessado. 

Com efeito, passamos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito. 
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Dispõe o  art.  72, da Lei 14.133, de 2021:  
Art.  72. 0 processo de contratação direta, que compreende os casos de 

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

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

H - 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; 

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

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

No que tange aos aspectos formais do processo, denota-se que a presente 
contratação direta cumpre satisfatoriamente os requisitos legais, pois constam nos 
autos os documentos reputados essenciais, com as alterações realizadas após a 
manifestação jurídica prévia. 

Além disso, consta no novo termo de referência a justificativa para a contratação 
direta, a razão de escolha da(s) empresa(s) que será(do) contratada(s) 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. É dispensável a licitação: 

H - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; 

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

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

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

exatamente essa finalidade, qual seja a de realizar o interesse público, o 
interesse social, que leva A. interpretação de que quando configurados o 
pressupostos da não realização da licitação, a Administração Pública não só p 
como deve efetuar a contratação sem o prévio procedimento licitatório, pois e 
interesse social que exige a contratação sem licitação. Assim, poderíamos concluiç Icv 
que a Administração está proibida de realizá-la, pois se o fizesse estaria contrariando 

•,13 o interesse social tutelado pelo ordenamento jurídico. 
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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 pregos 
constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem 
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades 
do local de execução do objeto. 

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

(..) 
H - contratações similares feitas pela Administração Pública, em 

execução ou concluidas no período de 1 (um) ano anterior ei data da pesquisa 
de preços, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o 
índice de atualização de pregos correspondente; 

Com efeito, consta no processo a justificativa da atribuição do preço dos 
serviços, bem como a justificativa da escolha da empresa, cuja veracidade e 
idoneidade dos argumentos são de exclusiva responsabilidade do subscritor da 
justificativa, cumprindo-se, deveras, os requisitos legais. 

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

de documentos essenciais previstos na Lei n° 14.133/2021, relativos à regularidade 
jurídica, A. regularidade fiscal e à trabalhista. 

A propósito, indico que a análise da regularidade da documentação é atribuição 
da Agente de Contratação e da sua Equipe de apoio. 

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  if  14.133, de 
2021, nos termos do modelo confeccionado pela PGM. 

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

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

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de 
sanções de natureza politica, administrativa, civil e penal em caso de malversação 
da verba pública e/ou em  imago  de descumprimento das obrigações  le  i 
contratuais e editalicias, possibilitando a configuração de ato de improbid 
administrativa, nos termos da Lei ri° 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de CY) 

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

contratação direta. 
Resta, ainda: 
a) a conferencia da documentação da(s) futura(s) Contratada(s) pela Agente 

de Contratação e Equipe de Apoio; 
b) a decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal; 
c) a assinatura do Contrato pelas partes; 
d) a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, no prazo 

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

e) a disponibilização deste processo de dispensa de licitação, na integra, no 
Portal de Transparência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
assinatura do contrato  (art.  94, II e § 10 c/c  art.  72, P.O., da Lei n° 14.133/2021). 

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - 
Estrada P que Caminho do Colono, aos 26 dias do mês de agosto de 2022. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida 
Secretaria Municipal da Fazenda 

4  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO 

Certificamos que inexiste débito impeditivo a expedição desta 
certidão em nome do sujeito passivo abaixo identificado, 
ressalvado a Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer 
importância que venha a ser considerada devida. 

DADOS DO SUJEITO PASSIVO: 

Nome -Samara  Strassburg Psicologia EIRELI 
Endereço -Avenida Porto Alegre., S/N 
Bairro -Centro 
Cidade -Maximiliano de Almeida 
CPF/CNPJ -36.572.565/0001-90 
Insc. Municipal.. :1333 

A presente certidão tem validade de 30 dias. 

Maximiliano de Almeida, 2 de Setembro de 2022. 

Identificador : 236572565000190 
Emitida As 13:18:35 do dia 02/09/2022. 
Código de Autenticidade 333C.1C4D 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 027691525-41 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 36.572.565/0001-90 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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. 

Valida até 27/12/2022 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (29/08/2022 14:32:12) 



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

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

Nome: SAMARA STRASSBURG  PSICOLOGIA  EIRELI 
CNPJ: 36.572.565/0001-90  

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do  art.  151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos  arts.  205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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 15:07:35 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/01/2023. 
Código de controle da certidão: OEFC.6300.28EF.1948 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CA Loa A  
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 36.572.565/0001-90 

Razão Social:SAMARA STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 

Endereço: RUA PORTO ALEGRE SN / CENTRO / MAXIMILIANO DE ALMEIDA / RS / 
99890-000 

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 serviré de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:16/08/2022 a 14/09/2022  

Certificação Número: 2022081604160298807570 

Informação obtida em 29/08/2022 14:37:07 

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

29/08/2022 14:37 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar Imprimir 
7 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N° 50/2022 

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:  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 
C1VPJ: 36.572.565/0001-90 
ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, SN BAIRRO: CE1VRO 
CIDADE: MAXIMILL4NO DE ALMEIDA RS CEP:99.890-000 
TELEFONE: 46 999303534  E-MAIL:  samarastrassbg@gmail.com  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA 
ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. , em conformidade com o inciso em conformidade 
com o  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021 

Total: R$ 41.258,00(Quarenta e Um Mil, Duzentos e Cinqüenta e Oito Reais). 

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



Am co Bellé  

Município de 
Capanema PR .„ 6  

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 50/2022 

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

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, 
PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.PR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição 
está baseada no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores 
apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizado 
pela Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR:  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 
CNPJ: 36.572.565/0001-90 
ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, SN BAIRRO: CE1VRO 
CIDADE: MAXIMILIANO DE ALMEIDA RS CEP:99.890-000 
TELEFONE: 46 999303534  E-MAIL:  samarastrassbggtonail.com  

VALOR TOTAL: R$ 41.258,00(Quarenta e Um Mil, Duzentos e Cinqüenta e Oito Reais). 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código Nome do produto/serviço Quantida Unidad Prego Prego 
do 
produto/ 
serviço 

de e máximo máximo total 

1 60487 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 1.400,00 H 29,47 41.258,00 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PSICOLOGIA com 01 (um) profissional 
especializado na área de PSICOLOGIA, 
para atendimento na SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, 
com carga horária máxima de 40 
(quarenta) horas semanais. formação 
necessária: graduação na  Area  de 
PSICOLOGIA, pós graduação na área, 
atestado de capacidade técnica. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  
DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO 
JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 
, em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecoló Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 02 
dia(s) do mês de setembro de 2022. 

Prefeito Municipal 

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



Fabiana  Schulz Pad  ilha 
Auxiliar Administrativo 

Departamento de Contratações Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CONTIZATAÇõES PÚBLICAS Prefeitura Municipal de Capanema-PR 
Cidade da Rodovia Ecológica 

Estrada Parque Caminho do Colono 

(46) 3552-1321 E-mail: apotolicitacaol@capanema.prgov.br  

CONTRATO PARA ASSINATURA 

Assunto: CONTRATO PARA ASSINATURA 
De: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 
Data: 02/09/2022 14:50 
Para: samarastrassbg@gmail.00m 

BOA TARDE, 

SEGUE EM ANEXO CONTRATO 314/2022 REFERENTE A DISPENSA 50/2022 PARA ASSINATURA 

DIGITAL. 

FAVOR NOS DEVOLVER ASSINADO. 

• 

• ---Anexos: 

CONTRATO 314- SAMARA.pdf 

 

287KB 

1 of 1 02/09/2022 14:50 



Return leceipt  

Assunto:  Return receipt 
De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 
Data: 02/09/2022 14:50 
Para: <apoiolicitacao1@capanema.prgov.br> 

71 

The original message was received at Fri, 2 Sep 2022 14:50:12 -0300 
from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

 The following addresses had successful delivery notifications 
<samarastrassbg@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

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

Original-Envelope-Id: <d7ccac72-8053-b7fe-f1ac-cbcd7743593e@capanema.pr.gpv.br> 
Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net  
Received-From-MTA: DNS; 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  
Arrival-Date: Fri, 2 Sep 2022 14:50:12 -0300 

Final-Recipient: RFC822; samarastrassbg@gmail.com  
Action: relayed (to non-DSN-aware mailer) 
Status: 2.1.5 
)emote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com  
Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK f6-20020a4a8906000000b00448b20f34e0si216706300i.39 - 
gsmtp 
Last-Attempt-Date: Fri, 2 Sep 2022 14:50:18 -0300 

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 
Received: from [192.168.0.52] (238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] 
(may be forged)) 

(authenticated bits=0) 
by mailserver2.softsul.net  (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 282HoCsk015762 
for <samarastrassbg@gmail.com>; Fri, 2 Sep 2022 14:50:12 -0300 

Content-Type: multipart/mixed; boundary-" fd1a3N00Xw10N5NGuiwW3Cxv" 
Message-ID: <d7ccac72-8053-b7fe-f1ac-cbcd7743593e@capanema.pr.gov.br> 

Date: Fri, 2 Sep 2022 14:50:13 -0300 
MIME-Version: 1.0 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/102.2.1 

Content-Language: pt-BR 
ism  To: samarastras_s0g@gN_il.cop 

From: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" 
<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 

Subject:  CONTRATO PARA ASSINATURA  
Disposition-Notification-To: "apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br" 
<apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>  

1 of 1 02/09/2022 14:50 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao@capanema.prgov.br  

Enviado em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 14:42 

Para: 'educacao' 

Assunto: novo contrato e aditivo do contrato antigo da  SAMARA  

Anexos: Classificação por Fornecedor.pdf; 1° ADITIVO AO CONTRATO 218-2022.pdf 

BOA TARDE 

ESSE CONTRATOS EST/N- 0 PRONTOS PODERÃO SER UTILIZADOS A PARTIR DE 05/09/2022 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Departamento de Contrafações Púbheas 

Pticrevn 
Portara $022 4e. i 2 r:Is Dracenbro de 2021 

 

SFORETAPIA MUNICIPAL DE 

CONTPATACÕES PÚBLICAS 

 

• 
Prefeitura Municipal de Capanerna-PR 

octwe 4 Rodo wa Ecologtcb 
EStrada Parquo Carroho do CAHN,* 

(46) 3552-)321 E-roalt licstacAoax.vanonut pcgov br 
rosch/ htituaoecapwrn3  pilaw Ix  

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

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

Enviado em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 14:42 

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

Assunto: Return receipt  

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00076.txt  

The original message was received at Fri, 2 Sep 2022 14:41:49 -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 

• 

• 



do Edital Pregão Eletrônico  re  87/2021, mediante as seguintes clausulas 
e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 13/07/2022, 
objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico n°87/2021, 
entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FONOAUDIO-
LOGIA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A 
SAÚDE DA FAMILIA - NASF, PERTENCENTE AC) MUNICÍPIO DE 
CAPANEMAPR, 83/2022, fica acrescido a este contrato n" 218/2022 
mais 87h29m. 

CLAUSULA SEGUNDA: Valor Total do Aditivo R$ 2.575,05 (Dois mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos). 

CLAUSULA TERCEIRA: As demais clausulas do contrato originário, 
não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

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

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2022 

AMÉRICO  BELLE SAMARA  CECILIA BOLICO STRASSBURG 
Prefeito Municipal Repmentanir Legal  

SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 
Connatada 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 50/2022 

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

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDI-
CA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, 
POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDI-
MENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICI-
PAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.PR. abaixo especificados, 
ocorre em razão de que a aquisição está baseada no  Art.  75, inciso II, da 
Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estar-
em dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de pregos realizado 
pela Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR:  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA  EIRE- 
LI 
CNPJ: 36.572.565/0001-90 
ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, SN BAIRRO: CENRO 
CIDADE: MAXIMILIAN() DE ALMEIDA RS CEP:99.890-000 
TEI,EFONE: 46 999303534 E-MAIL:  samarastrassbg@gmail.com  

VALOR TOTAL: R$ 41.258,00(Quarenta e Um Mil, Duzentos e 
Cinqüenta e Oito Reais).  

Low:  1 • Lote 001 

Item Código do 
produto/ 

'WV.,"  

Nome do produtoiserviço Quanti • 
dade  

Uni 
dark  

Preço 
mixi - 
mu, 

Preço 
miximu  
total 

1 60487 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JU RIDICA PARA 
PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA com 01 
(um) profissional especializado na  dies  de PSICOLOGIA, 
para atendimento na SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 
CULTURA P. F.SPORTF., com carga  Bonin&  mixima de 40 
(quarenta) horas senianais. formação  ...ulna:  graduação 
no iria de PSICOLOGIA, pôs graduação na  area.  atestado de 

técnica. *capacidade 

1.400.00  ii  29.47 41.258.00 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 

• 

J 

V.  

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

SEGUNDA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2022 - EDIÇÃO 1041 

DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFIS-
SIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS IN-
STITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS  DC)  MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR. , em conformidade  corn  o inciso em conformidade 
com o  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021. 

Capanerna, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 02 dia(s) do mês de setembro de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO Isr 314/2022 
Processo dispensaN° 50/2022 
Data da Assinatura: 02/09/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada:  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFIS-
SIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS IN-
STITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS. 
Valor total: R$41.258,00 (Quarenta e Um Mil, Duzentos e Cinqüenta e 
Oito Reais). 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 
DECRETO N° 7116 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

Fixa o reajuste da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública - COSIP, para o ano 2023. 

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 10 da Lei 945/2003, de 
27 de outubro de 2003. 

DECRETA:  

Art.  1" Fixa o reajuste da Contribuição para Custeio do Serviço de Ilu-
minação Pública - COSIP, para o ano de 2023 em 10,07% (dez virgula 
zero sete por cento). 

Parágrafo Onico - O valor fixado neste artigo foi estabelecido com base 
na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) veri-
ficado no período de setembro de 2021 a agosto de 2022.  

Art.  2' Este Decreto entra em vigor a partir do dia 1" de janeiro de 2023. 

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema. Estado do  Parana,  aos 
05 dias do mês de setembro de 2022. 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 7.117, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

Regulamenta a Lei Federal ric. 13.460, de 26 de junho de 2017, que 
dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos usuários de serviços 
públicos da Administração Pública, institui o Sistema de Ouvidoria do 
Poder Executivo Municipal e dit outras providências. 
Considerando o disposto no artigo 1', II, da Constituição Federal, que 
estabelece a cidadania como fundamento da República Federativa do 



Município de Capanema 
Estado do  Parana  

CONTRATO N° 314/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA E  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI 

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

lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a 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 BELLÉ. Do outro lado a 

empresa  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

36.572.565/0001-90, RUA PORTO ALEGRE, SN - CEP: 99890000 - BAIRRO: CENTRO Município de  

Maximilian°  de Almeida/RS neste ato representada pelo(a) Sr(a)SAMARA CECILIA BOLICO 

STRASSBURG inscrito(a) no CPF n° 107.295.439-78, Portador(a) do RG n° 6900.994, doravante 

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

01/04/2021, Dispensa de Licitação N° 50/2022, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE 

PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO 

AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. 

Item Código 
do 
produto 
/serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 
do 
produto 

Unida 
de de 
medi 
da 

Quantidade Preço 
unitário 

Preço total 

1 60487 CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE 
PSICOLOGIA com 01 (um) 
profissional especializado na 
area  de PSICOLOGIA, para 
atendimento na SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE, com carga horária  
maxima  de 40 (quarenta) horas 
semanais. formação necessária: 
graduação na  area  de 
PSICOLOGIA, pós graduação na  
area,  atestado de capacidade 
técnica. 

SAMAR 
A S 
PSICOL 
OGIA 
EIRELI  

H 1.400,00 29,47 41.258,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FQRNECIMENTQ/PRZSTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
2.1. O 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  LE  VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
Avenida  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 

404 
SECRE TARIA MUNICIPAL DE 

CONTRATAOES PÚBLICAS Centro - 85760-000 - Fone (46)3552-1321 
CNPJ n° 75.972.760/0001-60 - homeoacie: wwvv.caioanema.or.ciov.br  



Município de Capanema 
Estado do  Parana  

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

assinatura deste instrumento. 

3.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá inicio na data de 02/09/2022 e encerramento em 

01/09/2023. 

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

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATACAO  

4.1. 0 valor total da contratação ê de R$ 41.258,00 (Quarenta e  Urn  Mil, Duzentos e Cinqüenta e Oito 

Reais). 
4.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

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

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 

despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto contratado. 

5. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

5.1. A Contratada obriga-se a: 

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

estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos da clausula segunda 

deste instrumento; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

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

local de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração 

Municipal; 

d) encaminhar 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 antecede a 

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

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

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

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

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos objetos/execução dos serviços; 

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

função de maneira eficiente, a pedido da Administração. 

J) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os ônus com transporte, 

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

fornecimento do objeto/prestação de serviços. 

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

execução desta Contratação. 

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

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 
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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 no 

8.078/1990). 

6. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

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

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

recebimento definitivos; 

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

especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

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

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  sera  efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados 

do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

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

sera  efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada, 

mensalmente, até o 15° (decimo quinto) dia útil do mês subsequente à entrega dos produtos, 

desde que a Contratada encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de 

despesa ate o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 

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

no mês anterior, por meio de termo firmado pelo fiscal da contratação/comissão de 

recebimento indicado no termo de referência, indicando a regularidade da contratação e 

a qualidade dos produtos/serviços, o qual  sera  emitido até o 5° (quinto) dia útil de cada  

ma's.  

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

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

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

decorrentes. 

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

requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua 

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

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

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

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

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 

Contratante. 

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

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

que o problema seja definitivamente sanado. 

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

bancária para pagamento. 

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

sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

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

prestação dos serviços; ou 

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

Incidentes decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários inscritos 

em divida ativa em nome da Contratada, não impugnados. 

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

123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

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

meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

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

indenizações devidas pela Contratada. 

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

administrativo em que  sera  garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os 

recursos e meios que lhes são inerentes. 

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

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

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

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

alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos morat6rios 

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

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

se a seguinte fórmula: 

EM =IxNxVP 

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

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

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 à conta de recursos específicos 

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

Dotações 

Exercici 
o da 

Conta 
da 

Funcional programática Fonte 
de 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 
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despesa despesa recurso 
2022 930 07.001.12.361.1201.2102 000 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2022 940 07.001.12.361.1201.2102 103 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

2022 950 07.001.12.361.1201.2102 104 3.3.90.39.05.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

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

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

que surgirem no curso da contratação e de tudo dará ciência à Administração. 

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições ou 

falhas técnicas, vícios, considerando, ainda, o risco do negócio. 

9.3. 0 Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da 

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

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

e encaminhando os apontamentos A 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 2022. 

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

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

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

constantes neste instrumento. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINCÃO/CANCELAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO  

11.1. Constituem motivo para a extinção/cancelamento da contratação: 

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

previstas no termo de referência, cronogramas ou prazos indicados no processo e na Lei de 

regência; 

b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

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

capacidade de concluir a contratação; 

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

Contratada; 

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

contratação; 

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

contratante; 

g) não cumprimento das obrigações relativas A 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. 
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11.2. A contratada terá direito à extinção/cancelamento da contratação nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

a 3 (três) meses; 

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

obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas; 

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

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

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

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

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

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

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

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

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 

pagamentos devidos pela execução da contratação, até a data da extinção/cancelamento. 

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

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

indenizações, bem como eventuais prejuízos causados ao Contratante. 

11.5. A comunicação da extinção/cancelamento da contratação à Contratada  sera  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 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 será regulada, subsidiariamente, pelas disposições da 

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

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

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

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

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

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

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

CONTRATADA. 

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

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

provisório do objeto. 

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

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

correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Município. 
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12.2. Após o recebimento provisório, o Contratante, por meio do fiscal da contratação ou por 

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

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

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

órgão interessado, para fins de recebimento definitivo. 

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

pela fiscalização, para fins de recebimento definitivo do objeto da contratação, as 

quais serão armazenados em arquivo próprio do Controle Interno ou do Departamento 

de Compras do Município ou da própria Secretaria solicitante, preferencialmente em 

meio digital. 

12.3. A fiscalização realizará inspeção minuciosa do objeto da contratação, por meio de servidor(es) 

público(s) competente, acompanhado(s) do(s) profissional(is) encarregado(s) pela solicitação da 

contratação, com a finalidade de verificar a adequação do objeto, bem como constatar e 

relacionar a quantidade a que vier ser recusada. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, 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 à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam 

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

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

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

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

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

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

troca/refazimento do serviço. 

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

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

as eventuais pendências verificadas e o produto substituído/serviço refeito, para posterior 

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

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

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

desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores 6. exaustão do prazo e 

desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento 

de Compras do Município. 

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

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

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

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

CONTRATADA. 

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

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

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

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

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

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

13.1. Comete infração administrativa a Contratada se: 

a) der causa à inexecução parcial do fornecimento do objeto/prestação dos serviços, 
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b) der causa à inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que cause grave 

dano A Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

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

d) apresentar documentação falsa durante o fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

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

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

justificado; 

g) praticar ato fraudulento no fornecimento do objeto/prestação dos serviços; 

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

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

.1) 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 nu 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 em 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 dos 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,  

sera  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) até 10% (dez por cento) sobre do valor previsto na requisição de 

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

do instrumento convocatório, não especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em 

dobro na reincidência; 

e) multa de 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 Administração, 

motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais 

sanções cabíveis; 

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

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

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

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

9.784/1999. 

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

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

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

observado o principio da proporcionalidade. 

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

da data' do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o 

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

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas 

disponibilizados pelos órgãos de controle. 

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 

adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a 

ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DtCIIVIA OU1NTA-:,  DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no 

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

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

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

administrativas federais e municipais que fazem parte integrante deste documento, 

independentemente de suas transcrições. 

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

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

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

14.133/2022. 
16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA 1-1ABILITAÇÃO  

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 - A RESPONSADILIDADE DA CONTRATADA  

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

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

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

terceiros, em razão do fornecimento do produto/prestação do serviço ora contratado, o 

Município irá se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a 

Contratada irá se responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações 

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

este de qualquer responsabilidade. 

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

pelos prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços. 

Avenida  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321 
CNPJ n° 75.972.760/0001-60 - homeDacie: www.carpanemam.clov.br  

ie
lh

o 
 SEC:WE  [APIA  MUNICIPAL DE 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 



AMERICO BELL  
Prefeito Municipal 

" 
Município de Capanerna 

Estado do Parami 

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  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. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  

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

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

Capanema-PR. 
E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
o Senhor Américo Be116, e pelo(a) Sr.(a)  SAMARA  CECILIA BOLICO STFtASSBURG, representante da 
Contratada 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 02 dia(s) • 

do mês de setembro cr 2 2 

tc,33-1).\--)u ((z •  
SAMARA  CECILIA BOLICO STRASSBURG)  

Representante Legal da Contratada  
SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA 

EIRELI 
Contratada 

• 
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Capanema - PR 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 

I.• Termo Aditivo ao Contrato n• 49/2022, que entre 
st celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - 
PARANÁ e de outro lado a empresa FERRAGENS DONDA 
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LIDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado. MUNICIPIO  DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no  Cadman,  Nacional de  P.11041  Juridical  ICNRI) sob o  re  
75.972.760/0001-60, neste ato  represented.  pelo Prefeito Municipal abaixo nsainado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO  BELLE,  doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado  it  empresa FERRAGENS DONDA MATERIAIS 
ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS F. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIDA, perma  juridical  de 
direito privado, situada a AVENIDA ANITA GARIBALDI, 5450 - C.ER 82220000 - 
BAIRRO: BARREIRINHA, intwriut no CNPJ sob  on'  84.966.738/0001-06, neste ato por 
seu representante legal, MARIANA VIEIRA, CPR073.38.3.039-08 ao fim assinado. 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei te 
8.666/930 suas interitções  subsequent.,  ajustam o presento Contrato,  tan  decoramcia 
do Edital Tomada de Preços  re  I/2022, mediante as seguintes cláusulas e Dondições. 

CLAUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado cm 17/02/2022, objeto do Edital 
de licitação. Modalidade Tornada de Prerm  re  1/2022, entre as  part.  Reima 
identilleadaa,  porn  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO 
DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 
ARNALDO BUSATO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 
899228/2020/MCIDADANIA/CAIXA,  pro  conformidade mm o Parecer Juridiro 
128/2022, fica prorrogado o  pram  de Execução ate 07/10/2022. 

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

E, por 0.080131 estarem ajuatadoa finnara o pre.ente em 02 (duo.) vias de igual teor e 
forma. 

Capancma. Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 23 dia(s) do me. de agosto de 2022 

AMERICO  BELLE  
Prefeito Municipal 

MARLtNA VIEIRA 
Representante Legal 

FERRAGENS DONDA MATERIAIS 
ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 
Contratatta 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N• 50/2022  
Finn  Dispensada de licitação na forma do  Art.  75, inci.o II, da Lei 14.133/2021, e 

sues altersiçõos  posteriors*  As tittspesas  abeam  especitleada., conforme Parecer.turidico 
da Procuradoria Juriclica do Municipio de Capanema. PR. 

A Dispenses de Licitação do CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.PR. abaixo especificados. ocorre  ern  
razão de que A aquisição está basearia no  Art.  75,  inciso II, da Lei 14.133/2021, 
considerando ainda  quo  os valor. apresentados estarem dentro do valor de mercado, 
conformc pesquisa  de pregos rcalirado pela Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR:  SAMARA  STRASSBURG PSICOLOGIA ELRELI  
CNN:  36.57Z565/000I .90 

. . . . . . . . . 
ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, SN BAIRRO: CENRO 
CIDADE: MAXIMILIAN° DE ALMEIDA RS CE0299.890.000 
TELEFONE: 46 99930,3534  EMAIL:  samarastrasebosamall.com  

VA1.01? TOTAL: RI 4 1.'2 582001Quarenta Doo.en!oe e Oito Iteeis) 

,00e. 1 - 001 

Objvtoi  CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURID1CA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
AREA  DE l'S1 :0IXXIIA, POR  MEN)  DE  p090095  ONAI. ESPECIA 47.,41:10 PARA 
ATENDIMENTO JUNTO M3 INNITTUIÇÕES EDUCACIONAIS MI. SIMMS IX) 
MUNICIPIO lIE CAPANEMA PR. , cm conformidade  earn  u inei.o  ten col  formidadc cum 
o Ali. 75.  lariat'  II, de  Lot  14.133/2021. 

Capanenia,  Cidade da  Welted* F.culógiva ••• E.114.11A Psrquo.  Caminho  do  Coluno,  arils) 
01 diaw do nee dot ecitenotlfo de 2022 

Am6ricci Belle  
Prefeito  Municipal  

EXTRATO  DO CONTRAIO Fe* 314/2022  
Promos''  dispense N" 50/2022 
Data da Assinatura: 02/09/1012. 
Corn:remote: Municiplo de Cepaneme.•Pr. 
Contnilridai SAMAItA STRASS131)Itti PSICOLOGIA EIRELL 
Objeto: CONTRATAGA0 DE PESSOA JURIDICA PARA pREsrAcAo DE SERVIÇOS NA  
AREA  DE ptucoLoom, POR MEIO 1)0 PROFISSIONAL ESPEX3A121,ADO, PARA 
ATENDIMENTO JUNTO AS iNsnruiçõEs EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS. 
Valor total: RS41.258,00tQuerenta e Um Mil. Ibioentas e  Chariton,*  rt Oito  Reins).  
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. .ss 
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Capanema participou da 1 ° Copa 
Corbélia de Basquete de base  sub  14 

uipe de Basquetebol 
de Capanema participou e 
conquistou o troféu de cam-
peão da 1° Copa Corbélia de 
Basquete de base  sub  14. Os 
meninos de Capanema co-
mandados pelo professor 
Leandro Roehrs, venceram 
as três partidas disputadas. 
Contra Goioerê, Cafehandia 
e Corbélia. A competição 
Organizada pela secretária 
de esportes de Corbélia e 
coordenada pelo Professor 
Fernando foi realizada no 
sábado dia 3 de setembro, e 
tem o intuito de desenvolver 
o Basquetebol para crianças 
da região oeste e Sudoeste. 
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Informações Gerais 

Município CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

campos Ano,ND e Modalidade devem ser iguais aos informados (h  informer)  no SIM-AM- 

two"-  2022 

Modalidade* Processo Dispensa 

No licitação/dispensa/inexigibilidade*  so  

Recursos provenientes de organismos internacionsis/multilaterals de crédito 

A licitação utiliza estes recursos? O 

Número edital/processo* 

LUN I AVALT FeSSUIA JUKILMA FAKH VKCJ imym.) JtKVIÇIJS 
Descrição do Objeto* ,  

AREA  DE PSICOLOGIA, POR MEIO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA 

ATENDIMENTO JUNTO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS DO 

• MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE 

PREÇOS 

Forma de Avalição Selecionar - 

Dotação Orçamentária 0700112361120121020930339039 

Preço maximo/Referência de preço - 41.258,00 

rt$ 

Data Publicação Termo ratificação 05/09/2022 

22/09/2022 14;16 

 

Mural de Licitações Municipais  

 

so* TCE PR 
litt111441-01:CONI AS IXJ ES7ACEI l'JC: PARMA 

 

Ygitat 

• 

Registrar processo licitatório 

conft,..1 

CPF: 63225824968 (lags= 

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