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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. 

to RESOLVE 

Art,  10  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  fun  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 
Contratação e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.  

Art.  3° Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação e do(a) Pregoeiro(a) a tomada 
de decisões, o acompanhamento do 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. 

§ 10 0(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio 
quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações 

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

que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.  

Art.  4° A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ab  net  do Prefeito do Município de Capanema, Estado do  Parana,  aos 18 dias do 

2h22. mês  
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PORTARIA N° 8.181, DE 18 DE JULHO DE 2022.  

Designa novo membro para composivao da 
Comissao Pregoeiro e equipe de apoio para 
conduzir os atos das licitações e contrafações 
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 pCiblico  Amanda  Pereira de Andrade para desempenhar a  fun*  
de Membro tia 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.  30  A presente Portaria entrará em vigor na da data de sua publicaçdo. 

Am rico Bellé 

Prefeito Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 22 dia(s) do mês de julho de 2022. 

Assunto: Dispensa de Licitação 

DE: Luciana Zanon 
PARA: Américo Be116 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
Autorização para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E 
CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 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$ 
7.800,00(Sete Mil e Oitocentos Reais). 

Respeitosamente, 

Luci anon  
Secretária Municia1Ide Administração 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGAOS INTERESSADOS 
1.1. Secretaria Municipal de Administração. 
1.2. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
1.3. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 
1.4. Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social. 
1.5. Secretaria Municipal de Finanças. 
1.6. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. 
1.7. Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos. 
1.8. Secretaria Municipal de Saúde. 
1.9. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos. 

2. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
2.1. Luciana Zanon 

3. OBJETO 
3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E 
CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, 
através de Dispensa de Licitação. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. Devido à grande dificuldade de comunicação com as operadoras de telecomu- 

nicações par afins de contratação, ajustes, cancelamento de serviços, contas e faturas, tanto 
na parte de telefonia fixa quanto na telefonia móvel. A contratação da gestão destas contas 
garante economicidade em relação ao que é pago atualmente e comparativos com períodos 
anteriores a contratação de gestores, mesmo considerando a oneragdo desta contratação o 
município reduz custo com a contas telefônicas e evita transtornos nas realizações dos servi-
ços que despendem de tempo e conhecimentos das partes interessadas. 

4.2. Faz-se necessário a contratação de empresa para fazer a análise mensal das 
contas, contestações, cancelamentos, atendimentos de chamados técnicos, pois a grande di-
ficuldade de comunicação com as operadoras faz com que o funcionalismo freie o seu trabalho 
diário para resolver pequenos problemas que as empresas especialistas resolvem com agili-
dade e eficácia, trazendo economia financeira ao Município bem como fazendo com que os 
funcionários possam resolver outras situações cotidianas. 

4.3. Não somente os serviços citados acima fazem parte dos serviços que a empresa 
fornece, mas também assessoria quanto a melhor forma de economia que o município pode 
ter com referência a telefonia. Seguimos com o exemplo: atualmente o Município conta com 
48 linhas fixas, gastando um valor aproximado de R$47.457,60/ano, licitando planos fixos o 
Município pode comprar um único pacote com 100 linhas e gastará o valor de R$ 
9.588,00/ ano, ou seja, terá um aumento de 108% no quantitativo de linhas e uma economia 
de 495% correspondendo a uma economia anual de R$ 37.869,60. Para os planos de telefonia 

móvel, atualmente o município tem 50  chips  ativos a um custo anual de R$17.400,00, o novo 

processo para locação dos  chips sera  por Pregão Eletrônico e terá um custo aproximado de 

R$10.350,00/ano, ou seja, o Município terá uma economia aproximada de 59% o que corres- 
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ponde a R$ 7.050,00/ano. Essa economia só é possível com a assessoria de empresas espe-
cializadas, que estão sempre trabalhando para melhorar a telefonia e buscando sempre novas 
tecnologias. 

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  
Lote: 1 - Lote 001 
Item Código 

do 
produto 
/servigo 

Nome do produto/serviço Quanti 
dade 

Unida 
de 

Prego 
máxim 
o 

Prego 
máximo 
total 

1 63350 SERVIÇO CONTINUO DE 
TELECOMUNICAÇÕES, 
CONTEMPLANDO: GESTÃO 
EMPRESARIAL EM TELEFONIA 
MÓVEL (SMP), GESTÃO 
EMPRESARIAL EM TELEFONIA 
FIXA, CONSULTORIA 
EMPRESARIAL EM VOZ E DADOS 
AVANÇADOS (VADA), ATIVAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO, 
CONSTESTAÇÃO E 
CANCELAMENTO, ALÉM DE 
SOLICITAÇÃO DE CHAMADO 
TÉCNICO. 

12,00 MÊS 650,00 7.800,00 

OTAL 7.800,00 

5. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA 
5.1. RAZÃO DE ESCOLHA DA EMPRESA CONTRATADA 

5.1.1. As empresas "JC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI" é uma empresa 
que trabalham com prestação de serviços de consultoria em telecomunicações, já prestou 
serviços à Administração Pública em outros momentos e ofereceu o melhor prego para os 
serviços solicitados. 

5.2. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
5.2.1. Para critério dos orçamentos deste certame foram utilizados pesquisa 

de preços com fornecedores das empresas: MIGUEL LARSSON ZEVENEZ ME, CNPJ 
29.724.322/0001-65, JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ 21.055.054/0001-24, 
também foram utilizados os Editais do Pregão Presencial n° 18/2022, do Município de Santa 

Izabel do Oeste/PR, link,  

https: / / santaizabeldooeste.atende.  net  / autoatendimento / servicos/ consulta-de- 
licitacoes/ detalhar/ 1 e Dispensa de Licitação n° 08/2022 do Município de Dois Vizinhos/ PR,  

link,  
https: //drive.google.corn/ file' d / 1 10iHCijYgDrZ6BzvZDFv2 RfXdrAlOvCI I / view?usp=sharing, 

sendo que foi atribuído o menor valor entre os orçamentos apresentados. 

6. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
6.1. 0 § 6° do  art.  82 da Lei n° 14.133. de 2021, dispõe que "0 sistema de registro 

de pregos poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de 
dispensa de licitação para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de 

um órgão ou entidade". 
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6.2. Faz-se necessária a adoção do sistema de registro de pregos em razão da 
inexistência de quantitativo exato de passagens que serão adquiridas pelo Município, nem a 
sua periodicidade, o que irá depender da demanda de eventos que serão realizados pelas 
diversas Secretarias da Municipalidade. 

6.3. Dessa forma, a existência de pregos registrados implicará compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar. 

6.4. As demais regras aplicáveis serão indicadas na ata de registro de pregos. 

7. CONDIÇÕES PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TELEFONIA 

7.1. A empresa "JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI" deverá prestar os 
serviços conforme a solicitação feita pela secretaria responsável pelo serviço, sendo que esta 
deve fazer a solicitação através de requerimento próprio, firmado pelo Secretário da pasta. 

7.1.1. 0 requerimento confeccionado pela Secretaria solicitante deverá conter: 
a) identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) descrição da prestação de serviços a serem realizada; 
c) local e formato que deverão ser prestados os serviços; 
d) data para prestação dos serviços; 
e) quantidade e especificações dos serviços, quando for o caso; 
f) justificativa da quantidade requisitada e a necessidade dos serviços; 
g) assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante. 

7.2. 0 requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa 
vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

7.3. A empresa licitante deve negar o fornecimento da prestação de serviços  caso 
estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no 
subitem 8.1.1. 

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

7.4. 0 não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e a 
possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa. 

7.5. 0 fornecimento dos produtos pela empresa vencedora do certame sem o prévio 
recebimento do requerimento a que alude o subitem 8.1.1. 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 12.846/2013. 

7.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo da prestação de serviços. 

7.7. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 
Pregos, após o recebimento definitivo da prestação de serviços, 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. SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONTRATADA 
8.1. Ela tem como objeto analisar todas as faturas de telefonia fixa e móvel, 

referente aos valores das assinaturas contratadas, tarifação de minutos VC1, VC2 VC3 para 
fixo e móvel, tarifação dos minutos internacionais, assinatura de pacote de dados, assinatura 
de serviços de terceiros, solicitação de análises, recalculos, contestações, cancelamentos, 
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troca de sim-card,  abertura de chamados técnicos via operadora da  Telecom,  consultoria para 
estudos de melhorias de telefonia e planos. 
8.2. A empresa contratada deverá oferecer: 

a) Redução de custo em telecomunicações. 
b) Consultoria fixa, móvel, voz e dados avançados. 
c) 2' via de fatura por  e-mail  com 05 dias antes do vencimento. 
d) Análise mensal. 
e) Contestação/ retificação/cancelamento. 
I) Contratação de linha fixa e móvel. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada obriga-se a: 

9.1.1. Prestar os serviços de acordo com o objeto deste Termo de Referência 
no local determinado, receber a Autorização de Compras juntamente com o Empenho em 
estrita observância das especificações deste termo. 

9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, ineren-
tes ao objeto da presente licitação; 

9.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cum-
primento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-
ção; 

9.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcial-
mente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obri-
gada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

9.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a uti-
lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.1.7. 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 execução do contrato. 

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

10.1.1. Receber provisoriamente os serviços. 
10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, para 
fins de aceitação e recebimento definitivos; 

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

10.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 
10.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos. 

10.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execução do objeto do 
presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência do ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados. 
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11. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
11.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública 

poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o  art.  70 da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

12.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

13. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Comete infração administrativa, o licitante que, no decorrer da licitação: 

a) Não assinar a ata de registro de pregos, ou não assinar o termo de contrato, 
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Apresentar a proposta de pregos e não apresentar a proposta definitiva de 

pregos, 
e) Apresentar a proposta definitiva de pregos e não apresentar a documentação de 

habilitação; 
I) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
g) Comportar-se de modo inidõneo; 
h) Cometer fraude fiscal; 
i) Fizer declaração falsa; 
j) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

13.2.0 licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 2% (dois por cento) sobre o 

valor estimado da licitação, previsto no item 1 deste Edital, de acordo com a gravidade e as 
consequências da conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, de acordo com a gravidade e 
as consequências da conduta do licitante, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominagões legais. 

13.3. As sanções dos subitens acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de pregos que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente. 
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13.4. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
as condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

13.5. As sanções administrativas estão previstas nesse documento de Termo de 
Referência, na Ata de Registro de Pregos ou no Termo do Contrato. 

13.6. 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. 
13.7. A multa  sera  descontada da garantia do contrato, caso houver, e de 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
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 sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou 
pelo descumprimento das normas federais, estaduais e municipais no desempenho das suas 
atividades empresariais e/ou profissionais; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

13.10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.11. As demais sanções são de competência exclusiva do(a) pregoeiro(a) 
13.12. As penalidades  sera()  obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros 

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

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

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua 

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

14.2. A eventual celebração de contrato decorrente da ata de registro de pregos terá 
sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. 

15. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
15.1. A ata  sera  acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por 

Pedro Augusto Santana, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração. 

16. AMPARO LEGAL  
Art.  75. E dispensável a licitação: 

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



Luci 
Secretária  Mum 

anon 
e  Administração  

Município de 
Capanema - PR Doiü 

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

17. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
17.1. 10.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: MUNICIPIO DE CAPANEMA, 

CNPJ: 75.972.760/0001-60, Endereço: Av.  Gov.  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro. 
Município: Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 22 dia(s) 
do mês de junho de 2022. 

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



Município de 
Capanema - PR 

 

;011 

  

CERTIDÃO 

Certifico que com relação a Dispensa de Licitação, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E 
CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, informo 
que a orçamentação é feita pela Secretaria Demandante e não pelo Setor de 
Licitações, por esse motivo a Planilha com o Preço final é assinada pelo(a) 
Secretário(a) da Pasta. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 22 dia(s) cio mês de julho de 2022. 

ReSella Kriger  Becker  Pagani 
7Chefe do Setor de Licitações 

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



ORÇAMENTO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

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

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

VALIDADE: 12 MESES. 

P. P. 

18/2022 

Sta Izabel 

do 

Oeste/PR 

DP 8/2022 

Doiz 

Vizinhos/P 

R 

JC 

Serviços 

Empresari 

ais Eireli 

Miguel 

Larsson 

Zevenez 

ME 

Menor 

Preço 

650,00 750,00 650,00 900,00 650,00 

Item 

Código 

produt 

0 

Produto/Serviço 
Quantida 

de 
Unidade 

Preço 

máximo 

Preço máximo 

total 

1 63350 

SERVIÇO CONTÍNUO DE TELECOMUNICAÇÕES, 

CONTEMPLANDO: GESTÃO EMPRESARIAL EM 

TELEFONIA MÓVEL (SMP), GESTÃO EMPRESARIAL 

EM TELEFONIA FIXA, CONSULTORIA EMPRESARIAL 

EM VOZ E DADOS AVANÇADOS (VADA), ATIVAÇÃO, 

INTERMEDIAÇÃO, CONSTESTAÇÃO E 

CANCELAMENTO, ALÉM DE SOLICITAÇÃO DE 

CHAMADO TÉCNICO. 

12,00 mEs 650,00 7.800,00 

TOTAL 7.800,00 

DATA: 

LUCI NA  ANON  

RESPONSÁVEL PELA'PLANILHA DE ORÇAMENTO 



14/07/2022 10:54 SoftSul Webmail :: Re: DOCUMENTAÇÃO - DISPENSA - SERVIÇOS DE TELEFONIA 0 1 3  
Assunto  Re: DOCUMENTAÇÃO - DISPENSA - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

De Jhonatar Ribeiro <jhonatar.telecom@gmail.com> 

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

Cópia Licitacao <licitacao@capanema.prgov.br> 

Data 14/07/2022 10:48 

I
t
'L1/4  u  I 

10 CrWARE fti T WORN  

• CONTRATO  SOCIAL 6°.pdf (-484 KB) 
• CNPJ.pdf (-430 KB) 
• cnd estadual.pdf (-26 KB) 
• cnd fgts.pdf (-108 KB) 
• cnd federal.pdf (-81 KB) 
• cnd municipal.pdf (-56 KB) 
• cnd falencia.pdf (-467 KB) 
• CND SICAF.pdf (-77 KB) 
• cnd simplificada.pdf (-77 KB) 
• cnd trabalhista.pdf (-86 KB) 

Born  dia Alecxandro, 
Segue a documentação. 

Atenciosamente, 

Jhonatar Américo Ribeiro 
Gestor  
E-mail:  ihonatartelecomgmail.com  
Fone/WhatsApp: (46) 98801-9600 
Jca Serviços - 10 Anos 
Deus é fiel 

Órgão Central de Contratações Públicas <smcpcapanema.pr.gov.br> escreveu no dia quinta, 14/01/2027 6(s) 10:45: 

Bom dia 

Considerando o orçamento fornecido à Secretaria de Administração para o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MóVEL, 
FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, através de Dispensa de Licitação. 

Favor encaminhar a Documentação de regularidade fiscal : 

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

b- Cadastro  CNN;  

c- Certidão negativa municipal, estadual e federal; 

d- Negativa trabalhista; 

e- Certidão de Regularidade FGTS; 

Atenciosamente, 

Alecxandro  Noll  

Central de Contratações Públicas 

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

(46) 3552 1321 (46)999160850 

https://webmail.capanema.prgov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=957&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2 
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14/07/2022 10:54 SoftSul Webmail :: Return receipt 

Assunto  Return receipt 

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

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

Data 14/07/2022 10:45 

The original message was received at Thu, 14 Jul 2022 10:45:53 -0300 
from mailserver2.softsul.net  [177.220.151.229] 

 The following addresses had successful delivery notifications 
<licitacaokapanema.p12,gov.br> (successfully delivered to mailbox) 
<jhonatar.telecom@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

 Transcript of session follows  
<licitacaogilapanema,pr.gov.br>... Successfully delivered 
<jhonatar.telecompgmail.com>... relayed; expect no further notifications 

Reporting-MTA: dns; mailserver2.softsul.net  
Received-From-MTA: DNS; mailserver2.softsul.net  
Arrival-Date: Thu, 14 Jul 2022 10:45:53 -0300 

Final-Recipient: RFC822; licitacaokApanema.pr.gov.br  
X-Actual-Recipient: RFC822; pmcp licitacaogmatlserver2.softsulmet, 
Action: delivered (to mailbox) 
Status: 2.1.5 
Last-Attempt-Date: Thu, 14 Jul 2022 10:45:54 -0300 

Final-Recipient: RFC822; jhonatar.telecom@gmail,com 
Action: relayed (to non-DSN-aware mailer) 
Status: 2.1.5 
Remote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com  
Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK r25-20020a056808211900b00339f5a376705i1631217oiw.224 gsmtp 
Last-Attempt-Date: Thu, 14 Jul 2022 10:45:59 -0300 

Return-Path: <smcp.ftk anema pr.gov.br> 
Received: from webmail.capanema.pr.gov.br  (mailserver2.softsul.net  [177.220.151.229]) 

(authenticated bits=0) 
by mailserver2.softsul.net  (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 26EDjrKD007893; 
Thu, 14 Jul 2022 10:45:53 -0300 

MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/alternative; 
boundary="=_031a112eac009a3e541542e2cfbd6b6f" 

Date: Thu, 14 Jul 2022 10:45:53 -0300 
From: =?UTF-8?Q?=C3=93rg=C3=A3o_Central_de_Contrata=C3=A7=C3=85es_P=C3=BA?= 
=?UTF-8?Q?blicas?= <smcp@caullema.pr.gov.br> 

To: jhonatar.telecomPgmail.com   
Cc: Licitacao <licitacao@caupema.pr.gov.br> 
Subject: =?UTF-8?Q?DOCUMENTA=C3=87=C3=830_-_DISPENSA_-_SERVI=C3=870S_DE_T?= 

=?UTF-8?Q?ELEFONIA?= 
Return-Receipt-To: =?UTF-8?Q?=C3=93rg=C3=A3o_Central_de_Contrata=C3=A7?= 
=?UTF-8?Q?=C3=85es_P=C3=BAblicas?= <smcpgcapanema.or.gov.br> 

Disposition-Notification-To: =?UTF-8?Q?=C3=93rg=C3=A3o_Central_de_Contrat?= 
=?UTF-8?Q?a=C3=A7=C3=85es_P=C3=BAblicas?= <smcpAgarwlema.prggy,Ln> 

Message-ID: <c7e9c433f8d95712e5e6468f875c6826@capanema.im,gov.br> 
X-Sender: Improkapanema.u,gov,br 
User-Agent: SoftSul Webmail/1.3.3 

https://webmail.capanema.prgov.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=956&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 
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RS650,00 

I Prego Unitario. Posição 

1 

Vencedor  

Sim 
s.
Preço Total  

R$7.800,00 

Fornecedbr" IMarca 

J C; A SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-
ME 

Quantidade: 12 , • 41.0.100.090444,  411114141 . , , 41,1 . 

Produto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VOZ E DADOS AVANÇADO (VADA), 
GESTÃO DE ANALISES, CONTR e,TAÇC)ES, CONTESTAÇÕES. CANCELAMENTOS, ABERTURA DE CHAMADO TECNICO VIA 
OPERADORA. 

Rent: 1  

Item Produto , 

SERVIÇOS DE CONSULTOR.A EM 
TELECOMUNICAÇÕES: TELEFONIA 
MÓVEL, FIXA, VOZ E DADOS 
AVANÇADO (VADA), GESTÃO DE 
ANALISES, CONTRATAÇÕES, 
CONTESTAÇÕES, 
CANCELAMENTOS, ABERTURA DE I 
CHAMADO TECNICO VIA 
OPERADORA. 

r- 

1  

MUNICÍPIO DE SANTA !ZABEL DO OESTE 
Compras e Contratos 
Relatório de Q.C.P 

Ordenação: O Fornecedor Desclassificado: Não  hens  Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não 
Fornecedores Não Participantes: Não  hens  Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não 

usaPregaoCoeficiente: Não  

Quadro Comparativo de Prego 

Fornecedores com Itens Vencedores 
Código: 155004 Fornecedor: J CA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI-ME 

.... ... •,. • .• 

t/taro3 Unidade Quantidade Valor Unitário DescOnto(%) Valor Total   

MES 12 R$050,00  o  R$7.800,00 

 ••• 

Total: R$7.800,00i 

Total Geral Vencedores: R$7.800,00! 

N° , 

11,04 A‘tioolnc 1 rein ie.ow. IA ortnçi •ns7.71vv7krawik.vni A-7 l4.I 4 lIA rt.r41 I ra7Ar:r-Amvi I 0/1"1"alir no -ia  A A fl.'34111 



Município de 

Dois Vizinhos 2)s 
 Estado  do Parana LcÇ  

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 008/2022 

Dois Vizinhos, 29 de março de 2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTA0 DE CONTRATOS DE 
TELEFONIA FIXA E MÓVEL. 

Lote: .1 
Item 

........._ 

Código 
do 

produto/j 
serviço 

.Nome  co  produto/serviço Qtde  UN  Praço . 
máximo 

Pr,..;,ço . 
rrri.<irr-tc) 

total 

36902 jGESTÀO EM TELECOMUNICAÇÕES 
FIXA E MÓVEL Análises mensais, 
contestação, cancelamento via 
operadora, ativação, chamada técnico 
fixo e móvel via operadora, para 
Administração Municipal e demais 
secretarias. 

12  UN  750,00 9.000,00 

TOTAL 9.000,00 
Fonte do Recurso: Livre. 

Parágrafo Primeiro 
A gestão do contrato será de responsabilidade da Secretaria de Administração e 
Finanças, por meio do(a) secretário(a) da pasta Sr(a). Vilmar Possato Duarte. 

Parágrafo Segundo 
A fiscalização será de responsabilidade do(a) Sr(a). Dione Luiz da Silva, tendo como 
suplente o(a) Sr(a)  Iris  Cristina Bertolini. 

Parágrafo Terceiro 
O contrato deverá cumprir o Termo de Ética dos Servidores Públicos do Município de 
Dois Vizinhos, conforme previsto no Decreto n° 16549/2020, artigo 27, alínea "D" de 
acordo  corn  os princípios e critérios de conduta nele estabelecidos. 

VALOR ESTIMADO: R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

DO VALOR: O valor do produto será aquele constante na proposta mais vantajosa para 
a municipalidade. 

DO PREÇO: O preço foi definido com base em orçamentos de empresas do ramo  dc  
objeto. O prego também foi balizado com análise a análise do contrato assinado no ano 
anterior (em anexo), estando os valores em consonância. 

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no 
Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR 

017 
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JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI CNPJ: 21.o55.o54/0001-24 
CONSULTORIA E TELECOMUNICAÇÕES 

vaa e 

AO(A)  

PREFEITURA  MUNCI PAL DE CAPANEMA-PR  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

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

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

VALIDADE: 12 MESES. 

Item Especificação Uni. Qtidade Preço  Unit.  Prego Total 

1 SERVIÇO CONTÍNUO DE TELECOMUNICAÇÕES, 

CONTEMPLANDO: GESTÃO EMPRESARIAL EM 

MS 12 R$ 650,00 R$ 7.800,00 

TELEFONIA MÓVEL (SMP), GESTÃO 

EMPRESARIAL EM TELEFONIA FIXA, 

CONSULTORIA EMPRESARIAL EM VOZ E DADOS 

AVANÇADOS (VADA), ATIVAÇÃO, 

INTERMEDIAÇÃO, CONSTESTAÇÃO E 

CANCELAMENTO, ALÉM DE SOLICITAÇÃO DE 

CHAMADO TÉCNICO. 

Total mês R$ 650,00 

Total anual R$ 7.800,00 

Observações: 

Proposta válida por 60 dias 

Entregue no local indicado sem custo adicional 

Marmeleiro-PR, 21 de junho de 2022. 

JHONATAR AMERICO 
RIBEIRO:0675807590 
7  

Assinado de forma digital por JHONATAR AMERICO 
RIBEIRO:06758075907 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, 
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF Al, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, 
cn=JHONATAR AMERICO RIBEIRO:06758075907 
Dados: 2022.06.21 10:00:25 -0300' 

JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI CNPJ: 21.055.054/0001-24 

JHONATAR AMERICO RIBEIRO RG 10.179.7023 

F-21.055.054/0001 -Z217 
JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS 

EIRELI - ME • 
Rua: L'tlidocc., Lrk Flac- h, 854  

Perin  
• . • Marmolciro - Pr 

Página. •t 

Rua: Roberto Frusealso n°476- Tres  Pinheiros-  Lot. Cophamar II  Marmeleiro-PR - CEP: 85 615-000 

E-mail: ihonatar.telecomegmail.com  Fone:  (46) 98801-9600 



A/c 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

Especificaç5o 

SERVIÇO CONTINUO DE 
TELECOMUNICAÇõES, CONTEMPLANDO: 

GESTÃO EMPRESARIAL EM TELEFONIA 
MÓVEL (SMP), GESTÃO EMPRESARIAL EM 

TELEFONIA FIXA, CONSULTORIA 
EMPRESARIAL EM VOZ E DADOS 
AVANÇADOS NADA), ATIVAÇÃO, 

INTERMEDIAÇÃO, CONSTESTAÇÃO E 
CANCELAMENTO, ALÉM DE SOLICITAÇÃO D 

CHAMADO TÉCNICO. 

VALOR TOTAL MENSAL R$ 900,00 

VALOR TOTAL ANUAL R$ 10.800,00 

Item 

L. 

Uni. Qtdade I Preço  Unit.'  Preço Total  

UNIT 01 R$ 900,00 R$1o.3. 06,66- 

MIGUEL IARSSON ZEVENEZ ME 
CNPJ: 29.724.322/0001-65 

RUA: ZILDA ARNS NEUIVIANN N° 131- CENTRO- PATO BRANCO-PR 
(46) 3025-5115 

PROPOSTA  

Pato branco. PR, 21 de junho de 2022. 

Pagina 01 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
JCA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ/MF N°21.055.054/0001-24 
NIRE: 41600437799 

Ils. 01 
JEONATAR AMERICO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de Abril de 
1991, empresário, residente e domiciliado em Marmeleiro-PR, A Rua Esidoro Lírio 
Flach, 854 - Apto. 03 -  Perin  - CEP 85615-000, possuidor da CI-RG n° 10.179.702-
3/SESPPR, data de emissâo 01.10.2004 e CPF/MF n° 067.580.759-07. titular 
administrador da Empresa individual de Responsabilidade Limitada que gira sob o 
nome empresarial de JCA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELL com sede e 
foro na Rua Esicloro Lido  Hach,  854 Apto. 03- Quadra 75 Lote 15  Perin  CF P 
85615-000 em Marmeleiro - PR, devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL 1)0 
ESTADO DO PARANA sob o n°41600437799 por despacho em secção de 01.04. 2016 
e Ultima alteração contratual sob o n° 20191427845 por despacho em secção de 
12.03.2019, inscrita no CNRUMF sob o n° 21.055.054/0001-24, RESOLVE alterar e 
consolidar seu ato constitutivo e demais alterações contratuais de acordo com as 
cláusulas seguintes: 
PRIMEIRA: O nome empresarial passa à ser JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS 
E IREL I. 
SEGUNDA: O objeto social passa A ser OUTRAS ATIVIDADES DE 
TELECOMUNICAÇÕES, IZI:VENDA DE SERVIÇOS DE TELEcOMUNICAÇÕES, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO.  MARKETING  DIRETO E SERVIÇOS COMBINADOS DE 
ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. 
TERCEIRA: O endereço sócio administrador e da empresa passa A ser na Rua Roberto 
Fruscalso, 476 -- Loteamento Coophamar 11 -  Tres  Pinheiros - CEP 85615-006 em 
Marmeleiro -PR. 
QUARTA: As demais cláusulas cio ato constitutivo primitivo permanecem inalteradas. 
QUINTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO:  Ern  consonância  corn  o 
que determina o  art.  2.031 da Lei n° 10406/2002, o titular RESOLVE, por este 
instrumento, atualizar e consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem efeito. a partir 
desta data, as cláusulas e condições contidas no ato constitutivo primitivo que. 
adequado As disposições da referida lei a' 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societario, 
passa à ter a seguinte redação: 
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 
CNPJ/MF N°21.055.054/0001-24 
N IRE: 41600437799 
JHONATAR AMERICO RIBEIRO. brasileiro, solteiro. nascido em 13 de Abril de 
1991, empresário, residente e domiciliado em Marmeleiro - PR, A Rua Rol),-11,, 
Fruscalso, 476 Loteamento Coophamar Três Pinheiros CEP 856154, 0ft 
possuidor da CI-RG 10.179.702-3/SESPPR, data de emissão 01.10.2004 e CPFiiVIF 
n° 067.580.759-07, titular administrador da Empresa Individual de Responsabilidade 

s, 



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
JCA *TELECONIUNICAÇÕES .E SERV1ÇOS EIRELI 

CNRI/MF N'" 2.1.055.054/0001-24 
NIRE: 41600437799 

Fls. 02 
.imitada que gira sob o nome empresarial de JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS,  corn  

sede e toro na Rua - Roberto Frusealso, 476 — Loteamento- Coophamar EI— Três Pinheiros 
-- CEP 85615-000 em Marmeleiro PR, devidamente registrado na JUNTA 
COMERCIAL DO T.iSTADO DO PARANÁ sob o 41600437799 por despacho em 
secção de 01.04.2016 c última alteração contratual sob-  o n° 20191427845 por despacho 
em secçao de 12.03.20.19, inscrita no CNRIIMF sob o n° 21.055.054/0001-24. 
RESOLVE alterar e consolidar seu ato constitutivo e demais alterações contratuais de 
acordo  corn  as cláusulas seguintes: 
PRIMEIRA: O tipo jurídico da empresa é EMPRESA INDIVIDUAL DE. 
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI,  corn  sub-rogação de todos os - dircitos e 
obrigações pertinentes e gira sob a raZão social de JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS 
EIRELI. 
SEGUNDA: A Empresa  tern  sua sede na Rua Roberto Fruscalso, 476 — Loteamento 
Coophamar  ii  -- Trés Pinheiros — CEP 85615-000 _cm Marmeleiro— PR. (  art.  997. II, 
CC/2002 ). 
1-EACEIR.A: O objeto social é OUTRAS A. I1VIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, 
RE VENDA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, SUPOR TE TÉCNICO, 
MANtITENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,  
MARKETING  DIRETO E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E AP010 
ADMINISTRATIVO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. 
QUARTA: A sociedade começou suas atividades em 28 de Agosto de 2014 e seu prazo 
de duração é indeterminado, (  art.  997.1I„ CC/2002 ). 
QUINTA: Fica consolidado o capital .social é de R$ 90.000,00 ( Noventa Mil Reais). ja 
intearalizados em moeda corrente do pais. 
SEXTA: Declara o titular da EIRELL para os devidos efeitos legais e de direito, que o 
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica desta modalidade. 
SÉTI MA: A administração. da EIRELI  sera  exercida por HIONATAR A.MERICO 
RIBERO  corn  poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.  ben.,  como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 'autori-zação do outro sócio. (artigos 
997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002). 
OITAVA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrarem sob os efeitos- dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime ralimentar. de prevaricaç5o. 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra. normas de defesa da concorrência, contra as relações 
consumo, fé pública, ou a propriedade. (  art.  1.011, §. 10, C(./2002 ). 



A r)  1  

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
.TCA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIREL1 

CNRI/MF N° 21.055.054/0001-24 
NIRÉ: 41600437799 

Fls. 03 
NONA: Ao tdrmino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboraçao do inventário, 
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas. (  art.  1.065, CC/2002 ). 
DÉCIMA: Declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na conclicao de 
M1CROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar a' 123, de 14/1 2/2006. 
DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro — PR para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via. 

Marmeleiro — PR, 25 de Agos cle 2020. 

HONATAR 7  RI .0 RIBEIRO 

simPrimim 
JUNTA COMERCIAL 

1?.P. PARANÁ  

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/09/2020 08:15 SOB N° 20204941377. 
PROTOCOLO: 204941377 DE 10/09/2020 09:40. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12004285611 NIRE: 41600437799. 
JCA SERVIÇOS EMPRESAR/AIS EIRELI 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 14/09/2020 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documen,o, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos do verificação. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

21.055.054/0001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1/09/2014 7 

NOME EMPRESARIAL 

JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  

JCA TELECOMUNICACOES 
POI,  TE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
73.19-0-03 -  Marketing  direto (Dispensada 0 ) 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada 
.) 

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada 0 ) 

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

LOGRADOURO 

R ROBERTO FRUSCALSO 
NÚMERO 

476 
COMPLEMENTO 

CONJ COO PHAMAR II 

CEP 

85.615-000 
BAIRRO/DISTRITO 

TRES PINHEIROS 
MUNICÍPIO 

MARMELEIRO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JHONATAR.TELECOM@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 8801-9600 
 

I 

iENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/09/2014  
I 

1 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(°) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGS1M n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS1M pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

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

Emitido no dia 20/06/2022 As 21:06:28 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 



CA  La%  A  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 21.055.054/0001-24 

Razão SocialocA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 

Endereço: RUA ESIDORO LIRIO FLACH 854 APTO 03 / PERIN / MARMELEIRO / PR / 
85615-000 

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 obrig FGTS. 

Certificação Número:  2022U7Õ902402625671095  

Informação obtida em 13/07/2022 06:42:46 

Validade: 09/07/20 

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

13/07/2022 06:42 Consulta Regularidade do Empregador 

Vort2r 

 

imprimir 

https://consulta-crtcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorisf 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 
CNPJ: 21.055.054/0001-24 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 08:51:17 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/01/2023. 
Código de controle da certidão: AC56.0FDE.63D8.198F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO — FINS GERAIS — CÍVEIS — ESPECIFICA - NEGATIVA 

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALENCIA, 
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. desta Secretaria, verifiquei 
NÃO CONSTAR nenhum registro contra: 

JCA Serviços Empresariais - EIRELI 

CNPJ: 21.055.054/0001-24 

Local da Sede: Marmeleiro - PR 

Orientações: 

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). 
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca do MARMELEIRO 
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que 
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL  corn  o CPF/CNPJ. A conferência tios dados pessoais fornecidos pelo 
pesquisado à de responsabilidade exclusive do destinaterio da certidão. 
A certidão em nome oe pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais. 
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do  art.  8, 52.`' da 
Resolução CNJ 12112010. 
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se 
dirigir ate a Secretaria pare onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PE. 
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física 

MARMELEIRO, 20 de Junho de 2022 

Douglas Eduardo Barbieri Scopel  

Distribuidor  

sDP-sistoinit do Distribiiidor do Parane Oats de ornsFA3. 20/06/2022 1238 PA,,:pna de 1  



JUCEPAR 

PARANÁ  
Governo do Estado do  Parana  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Paraná 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREM 

Certificamos  quo  as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 

Natureza JuddIca: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) 

NIRE (Sede) 
41600437799 

CNPJ 
21.055.054/0001-24  

Endereço Completo 
Rua ROBERTO FRUSCALSO, N° 476, CONJ COOPHAMAR II TRES PINHEIROS - Marmeleiro/PR - CEP 85615-000 

Objeto 
OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES - REVENDA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SUPORTE TECNICO, MANUTL NCAO E OUTROS 
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,  MARKETING  DIRETO E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO E LOCACAO 
DE BENS MOVEIS. 

Porte 
ME (Microempresa)  

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Capital 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 
Capital integralizado 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 

Titular 
Nome CPF Administrador 
JHONATAR AMERICO RIBEIRO 067.580.759-07 

Inicio do Mandato Término do Mandato 
18/08/2014 Indeterminado 

CPF 
067.580.759-07 

Inicio do Mandato 
18/08/2014 

Término do Mandato 
Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome 
JHONATAR AMERICO RIBEIRO 

Número 
20204941377 

Ultimo Arquivamento 
Data 
14/09/2020 

Ato/eventos 
002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE 
CONTRATO/ESTATUTO 

Situação  
AllVA 
Status  

SEM  STATUS 

II II  II 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2022, As 09:30:44 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código GFMJGJIT. 

IJIIIJ'j"JJ,JjI'I 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretário Geral 

II  

1 de 1 

Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
17/09/2014 

Inicio de Atividade 
28/08/2014 
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V 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 21.055.054/0001-24 
Certidão n°: 6135065/2022 
Expedi o: 21/027 2, As 15:45:07  
Valid  de: 20/08/202 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de su xpedigdo. 

Certifica-se que JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.055.054/0001-24, 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 em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, 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 PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
C.N.P.J: 76.205.665/0001-01 

y O27 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 12078/2022 

Contribuinte 

Nome/Razão: 95397 - JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 
CNPJ/CPF: 21.055.054/0001-24 
Endereço: Rua ROBERTO FRUSCALSO, 476 
Complemento: CONJ COOPHAMAR II 
Bairro: TRES PINHEIROS Cidade: Marmeleiro - PR 

Finalidade 

SITUAÇÃO FISCAL 

DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE 

28/06/2022 29/08/24 

 

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, 
de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado CERTIFICO que, em nome de JCA 
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI até a presente data não existem, em aberto, débitos de 
tributos municipais. 

Marmeleiro - PR, 28 de junho de 2022 

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
DIVISA0 DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 

IPM  Sistemas  Ltda  
Atende  Net- WGT v 2013 01  

Identificador WGT211201-000-GBDCuAFNFvVKPNP-7 28;0612022 11:50:05 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 21.055.054/0001-24 DUNS®: 90*"**52 

Razão Social: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 

Nome Fantasia: JCA TELECOMUNICACOES 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/04/2023 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 
NATUREZA EMPRESARIA) 

MEI: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 

Impedimento de Licitar: Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 

FGTS Validade: 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 14 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 

Receita Municipal Validade: 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/12/2022 

Esta declaração e uma simples consulta e não tem efeito legal 

Emitido em: 18/05/2022 10:05 
CPF: 067.580.759-07 Nome: JHONATAR AMERICO RIBEIRO  
Ass:  
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

A29  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 026558914-02 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.055.054/0001-24 
Nome: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 
Estabelecimento baixado ou paralisado 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. 

Váli até 16/08/202 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.govti- 

Pagina 1 de 1 
Emitido via  Internet  Pública (18/04/2022 10:30:38) 



Município de 
Capanema - PR 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 22 dia(s) 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 ã. autorização solicitada mediante oficio datado de 
08/09/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, 
VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

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

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

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

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

Atenciosamente, 

Américo Bellé 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, 
ao(s) 22 dia(s) 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 22/07/2022, objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 
CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA 
USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, informamos a existência  

dc  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 440 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2022 450 05.001.04.122.0402.2023 510 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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(MINUTA DO CONTRATO N° XX/202) 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM 0 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 

XXXXXXXXXXX- CEP: 
XX=XXX, 
XXXXXXXXXX/ODOOCX,  
CONTRATADA, vêm firmar  

Prefeito Municipal. De outro lado 
, CNPJ XXXXXXXXXXXX, com sede na RUA 

X - BAIRRO: XXXXXXX, MUNICÍPIO DE 
representada pelo(a) Sr(a). 

a seguir denominada 

o presente instrumento nos termos da Lei n° 

nesse ato 
CPF 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 
m  

C6di 
go  do 
prod  
uto/ 
servi 
go 

Descrição do 
produto/serviço 

Marca 
do 
produto 

Un 
ida 
de 
de 
me  
di  
da 

Quant 
idade 

Preg 
o 
unitd 
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 deverá ser precedida de expedição de ordem 
de serviço ou requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
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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 XX/XX/XXXX 
e encerramento em XX/XX/XXXX. 

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

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
4.1. 0 valor total da contratação é de R$ XXXXX (XX.XXXXX reais).  
4.2. 0 valor mensal a ser pago à Contratada é de R$ XXXXX (XXXXXXX reais). 
4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, 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. CLÁUSULA 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 • 
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; 
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; 
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada; 

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

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta 

contratação. 

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

responsabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução desta contratação. 

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

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

de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990). 

6. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

contratação; 

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

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo, para 

fins de aceitação e recebimento definitivos; 

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

meio de servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

7. CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

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

o pagamento será efetuado, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias contados do recebimento definitivo do objeto desta contratação. 

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

parcelada, o pagamento será efetuado, de forma parcelada, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias contados do recebimento definitivo do objeto desta 

contratação. 

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

continua, o pagamento  sera  efetuado através de transferência eletrônica para a 

conta bancária da Contratada, mensalmente, até o 15° (décimo quinto) dia  

fail  do mês subsequente à entrega dos produtos, desde que a Contratada 

encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até 

o 1° (primeiro) dia útil de cada mês. 
7.3.1. 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 
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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 P1X,  ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

7.5. n 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 à 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. 
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7.10.1. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido A Contratada  sera  
precedido de processo administrativo em que  sera  garantido A empresa o 

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

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

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

ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista no 

processo de contratação. 

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

tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 

acrescido de encargos 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 Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 

devido. 

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

(6 / 
1= 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 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 440 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2022 450 05.001.04.122.0402.2023 510 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

9. CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  

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

contratação  sera  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, hem 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. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 
10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-do pela 

disciplina do  art.  124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 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  maxima  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; 

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 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,  

sera  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 A. Contratada será 

feita pelo Agente de Contratações, por meio eletrônico, e o ato de 

extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem à contratação. 

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

deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil 

protocolado. 

11.7. Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de 

extinção/cancelamento da contratação, caberá a aplicação das sanções 

previstas na alínea "e" do subitem 13.4 deste instrumento, sem prejuízo da 

aplicação de outras penalidades. 

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

pelas disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e de seu regulamento municipal. 
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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 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 copia do documento 

CONTRATADA. 

12.1.1. Em havendo fornecimento/prestação do objeto 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, 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. 
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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 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 

Contratante 5 (cinco) dias anteriores A exaustão do prazo e desde que seja 
encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento 
de Compras do Município. 

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

em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas nesta contratação e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

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

para a CONTRATADA. 

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

termos deste instrumento ensejará a responsabilização administrativa dos 

agentes públicos que se omitirem. 

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

ao solicitado, na forma descrita no termo de referência, somente serão enviadas 

para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue 

o restante. 

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

a) der causa à inexecugão parcial do fornecimento do objeto/prestação dos 

serviços; 

b) der causa à inexecugão 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 inexecugão 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.  50  da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste 

documento e/ou na Lei n° 14.133, de 2021 as seguintes sanções: 
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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; 

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

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

na requisição de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou 
condição deste instrumento, ou do instrumento convocatório, não especificada 
nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência, 

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

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

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 subsidiariarnente na Lei n° 9.784/1999. 

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

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, hem como o dano 
causado 6. 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 
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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 clausulas 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. CLÁUSULA 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 a. 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. 
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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 6. Contratada o ônus da prova da regularidade dos produtos/serviços. 

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

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

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

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça 

Estadual, na Comarca de Capanema-PR. 

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, o Senhor Américo Bellé, c 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  BELLE X,XXXXXX 
Prefeito Municipal Representante Legal da Contratada 

XXXXXXX 
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PARECER JURÍDICO N° 136/2022 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações 

ASSUNTO: Análise prévia a Dispensa. 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL EM 
TELEFONIA MOVEIS, FIXA, VADA, ATIVAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO, CONTESTAÇÃO E CANCELAMENTO, ALÉM 
DE SOLICITAÇÃO DE CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. 
JUSTIFICATIVA E DOCUMENTAÇÃO PARCIALMENTE EM 
ORDEM. PARECER FAVORÁVEL CONDICIONADO. 

1. CONSULTA: 

A Comissão Permanente de Licitações, designada pelas portarias n's. 

7.904/2021 e 8.181/2022, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica, 

processo de dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão 

empresarial em telefonia móveis, fixa, VADA, ativação, intermediação, contestação e 

cancelamento, além de solicitação de chamado técnico para uso da administração 

pública do município de Capanema/Pr, conforme condições e especificações contidas 

no processo. 

Constam no PA: Portarias  nil's.  7.904/2021 e 8.181/2022; Solicitação 

da dispensa; Termo de Referência; Orçamento e pesquisa de preços; Documentos da 

futura contratada; Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal; Parecer do 

Departamento de Contabilidade; e, Minuta do contrato. É o relatório. 

2. PARECER: 

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

termos do parágrafo único do  art.  53, da Lei 14.133/2021, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma 

consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da 

Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como 

necessários. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem 

o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma 

providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das 

observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração 
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opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do  art.  50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da 

competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela 

ausência de fundamentação dos atos administrativos. 

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto 6, os requisitos 

previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não 

serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto. 

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos da 

contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão 

jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da 

omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa 

da contratação. 

Ante as questões acima suscitadas, passaremos b. análise dos aspectos 

relacionados A. legalidade do feito. 

2.1. Da licitação: do cabimento da dispensa de licitação 

0  art.  72, da Lei 14.133/2021, informa que as dispensas de licitação 

devem ser necessariamente justificadas, e que o procedimento deve ser instruido, no 

caso, com elementos que apontem a razão de escolha da contratada e justificativa de 

preço. 

A dispensabilidade da licitação, quando autorizada, só libera a 

Administração Pública da realização da sessão pública. Todas as demais etapas 

procedimentais (autorização da autoridade competente, verificação da existência de 

recurso próprio para custear a despesa, autuação do processo, verificação da 

personalidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 

fiscal do pretenso contratado, instrução do processo com justificativas do preço e da 

escolha do contratado, celebração do contrato, publicação do extrato do contrato  etc.)  

devem ser observadas. 

Assim, há a necessidade de demonstrar as razões de escolha do 

contratado, bem como justificar o preço. 

Quanto à justificativa do preço extrai-se do PA que fora realizada 

pesquisa de mercado, obtendo-se três orçamentos do objeto. Ademais, verifica-se que 

a razão de escolha da empresa a ser contratada foi a que apresentou o menor preço. 

Assim, compulsando o presente PA, verifico o cumprimento das 

exigências legais a que se refere o  art.  72, da Nova Lei de Licitações, bem constato 
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que a presente dispensa de licitação se enquadra na espécie descrita no  art.  75, II, 

da Lei n° 14.133/2021, pois se trata de aquisição no valor de R$ 7.800,00. 

2.2. Da documentação da futura contratada  

Em qualquer contratação pública exige-se das futuras contratadas a 

apresentação de documentos essenciais previstos na Lei 14.133/2021, relativos 

habilitação juridica, à regularidade fiscal e à trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos, observa-se que a futura 

contratada apresentou documentação parcialmente em ordem, estando vencido o 

CRF  (fl.  23), CNDT  (fl.  26), CND Municipal  (fl.  27), Declaração SICAF  (fl.  28), CND 

Estadual  (fl.  29). 

2.3. Do contrato de aquisição de bens 

Verifica-se que a minuta contratual contém as cláusulas obrigatórias 

que o caso requer, especialmente o que dispõe o  art.  92 da Lei 14.133/2021. 

Resta, ainda, que seja publicada, a ratificação e publicação na Imprensa 

Oficial, nos moldes do parágrafo único do  Art.  72 da Lei n° 14.133/2021. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, desde que atualizada a validade do CRF  (fl.  23),  

CNDT  (fl.  26), CND Municipal  (fl.  27), Declaração SICAF  (ft.  28), CND Estadual  

(fl.  29),  esta Procuradoria se manifesta pela possibilidade da contratação direta, com 

a ressalva da necessidade de posterior ratificação e publicação na imprensa oficial do 

Município. 

É o parecer. 

Capanema, 21 de setembro de 2022. 

Romanti Ezer  Barbosa Procurador.  Juridic° de 
Capanema - PR 

Dec. no 6001/2015 
OAB/PR 56.67!::  
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CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 21.055.054/0001-24 

Razão Social:icA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 

Endereço: RUA ESIDORO LIRIO FLACH 854 APTO 03 / PERIN / MARMELEIRO / PR / 
85615-000 

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:04/09/2022 a 03/10/2022  

Certificação Número: 2022090402205202242660 

Informação obtida em 22/09/2022 10:34:41 

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

• https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf  L 1,1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 21.055.054/0001-24 
Certidão n°: 31550949/2022 
Expedição: 22/09/2022, As 10:35:41 
Validade: 21/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.055.054/0001-24, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dmviciase sugestees: cndtetst.jus.br  
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ESTADO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
C.N.P.J: 76.205.665/0001-01 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 13388/2022 

Contribuinte 

Nome/Razão: 95397 - JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 
CNPJ/CPF: 21.055.054/0001-24 
Endereço: Rua ROBERTO FRUSCALSO, 476 
Complemento: CONJ COOPHAMAR II 
Bairro: TRES PINHEIROS Cidade: Marmeleiro - PR 

Finalidade 

SITUAÇÃO FISCAL 

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, 
de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado CERTI FICO que, em nome de JCA 
SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI até a presente data não existem, em aberto, débitos de 
tributos municipais. 

110 

Marmeleiro -  PR, 22 de setembro de 2022 

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO  

IPM  Sistemas  Lida 
Atoanrill Nat - WC;T v-2013 n1  

Identificador WGT211201-000-FSIFRXGFXLYZXY-5 22/09/2022 10:38:20 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n-4  8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 21.055.054/0001-24 DUNS®: 903737852 
Razão Social: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI 

Fantasia: JCA TELECOMUNICACOES 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/04/2023 
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 

NATUREZA EMPRESARIA) 
MEI: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 24/01/2023 

FGTS Validade: 03/10/2022 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 01/03/2023 
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/12/2022 

Receita Municipal Validade: 17/10/2022 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/12/2022 

Emitido  em: 22/09/2022 10:39 1 de 1 
CPF: 632.258.249-68 Nome: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
Ass:  



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 1  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 027920549-31 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.055.054/0001-24 
Nome: JCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 
Estabelecimento baixado ou paralisado 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. 

Válida até 20/01/2023 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via  Internet  
www,fazendaaLgov.br  

Página 1 de 1 

Emitido via  Internet  Pública (22/09/2022 10:39:35) 



Município de 
Capanema - PR ou352 

PROCESSO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO N2  52/2022 

Contratante: 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR. 

CNPJ: 75.972.760/0001-60. 

AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 

CEP: 85760-000 — CAPAN EMA — PARANÁ. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 

CNPJ: 21.055.054/0001-24 

ENDEREÇO: RUA ROBERTO FRUSCALSO, 476 BAIRRO:TRES PINHEIROS 

CIDADE: MARMELEIRO PR CEP: 85.615-000 

TELEFONE: 46 988019600 E-MAIL:jhonatar.telecom@gmail.com  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPAN EMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 

DE PREÇOS , em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art,  75, inciso II, da Lei 

14.133/2021 

Total: R$ 7.800,00(Sete Mil e Oitocentos Reais). 

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

AWOL  _ANIL  



Município de 
Capanema - PR 0' 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 52/2022 

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

posteriores As despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do 

Município de Capanema - PR. 

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA 

USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOSPR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aquisição está baseada no  

Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro 

do valor de mercado, conforme pesquisa de pregos realizado pela Administração. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 

CNPJ: 21.055.054/0001-24 

ENDEREÇO: RUA ROBERTO FRUSCALSO, 476 BAIRRO:TRES PINHEIROS 

CIDADE: MARMELEIRO PR CEP: 85.615-000 

TELEFONE: 46 988019600 E-MAIL:jhonatar.telecom@gmail.com  

VALOR TOTAL: R$ 7.800,00(Sete Mil e Oitocentos Reais). 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/s 

ervigo 

Nome do produto/serviço Quant 

idade 

Unidade Preço 

máximo 

Prego 
máximo 

total 

1 63350 SERVIÇO CONTÍNUO DE TELECOMUNICAÇÕES, 

CONTEMPLANDO: GESTÃO EMPRESARIAL EM 

TELEFONIA MÓVEL (SMP), GESTÃO EMPRESARIAL 

EM TELEFONIA FIXA, CONSULTORIA EMPRESARIAL 

EM VOZ E DADOS AVANÇADOS (VADA), ATIVAÇÃO, 

INTERMEDIAÇÃO, CONSTESTAÇÃO E 

CANCELAMENTO, ALÉM DE SOLICITAÇÃO DE 

CHAMADO TÉCNICO. 

12 MÊS 650,00 7.800,00 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 

DE PREÇOS , em conformidade com o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, da Lei 

14.133/2021. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — stra aminho do Colono, ao(s) 22 dia(s) do mês 

de setembro de 2022  

Americo Belle  

Prefeito  Municipal 

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

Fone:(46)3552-1321 



kt  54 
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: quinta-feira, 22 de setembro de 2022 11:19 
Para: jhonatar.telecom@gmail.com' 
Assunto: CONTRATO PARA ASSINATURA 
Anexos: CONTRATO 370-1CA.pdf 

BOM DIA 
ESTAMOS ENCAMINHANDO 0 CONTRATO PARA ASSINATURA, 
CASO  VOCE  TENHA ASSINATURA DIGITAL É S0 ASSINAR DIGITALMENTE E NOS 
DEVOLVER VIA  E-MAIL.  
SE VOCÊS NÃO TIVEREM ASSINATURA DIGITAL TERÃO QUEM IMPRIMIR EM 
DUAS VIAS 0 CONTRATO 
ASSINAR E NOS DEVOLVER NO ENDEREÇO ABAIXO: 

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

Rosen.%  Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Departamento de Contratações PUblicas 

Prevera 
Porthri4 8022  dc  12 <lio Daiernbre <1.r 2021 

 

SECRETARM MONBCIPAL DC 

CONTPATAOES  PÚBLICAS  

 

Prefeitura Municipal de Capanema-PR 
Cidado da Rodovia Ecológica 

Estrada Parquo Carrinho do  Colon*  
(46 3552-1321 E-rnatt• lootacaoacapancrria  pr tor  br 

rostdia licitscuracapanoma priov br 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: Mail Delivery Subsystem  <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: quinta-feira, 22 de setembro de 2022 11:19 
Para: roselia.licitacao@capanema.prgov.br  
Assunto: Return receipt  
Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00020.txt  

The original message was received at Thu, 22 Sep 2022 11:18:41 -0300 from 

51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br  [177.101.130.51] (may be forged) 

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

non-DSN-aware mailer) 

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

• 



 

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: roselia.licitacao@capanenna.prigov.br  
Enviado em: quinta-feira, 22 de setembro de 2022 11:20 
Para: 'adm@capanema.pr.gov.br' 
Assunto: DISPENSA 52-2022 
Anexos: Classificação por Fornecedor.pdf 

BOM DIA 

A DISPENSA  Ng  52/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR. 
ESTA PRONTA, PODERÁ SER UTILIZADA A PARTIR DE 23/09/2022 

.04,
SU-RE:TAMA MUNICIPAL DE 

CONTRATAÇ6ES PÚBLICAS 

Roselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Departamento de Contr,a0Oes Públicas 

vgdca.  
Porter,"  8 022 de 12 da Otsconbro de 2021 

Prefeitura Municipal de Capanema-PR 
Cidade 4 Rodovia  Ecologic-a 

Estrada Parque Carombo do Cokmo 

(46) 3552-1321 E-rruil fiettacooacapanerria prgov br  
/oleo  ficnacao@capanerro  pro  v br 
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SELETIVO 2023 

i"Y•Faii 

tr  PROCESSO 2022/ 
tr SELETIVO 2023 

V.911111 

Ate 29 de setembro 
estarão abertas as ins-
crições para o Proces-
so Seletivo 2022/2023 
do IFPR com vagas 
para cursos técnicos e 
de graduação. As pro-
vas serão aplicadas no 
dia 06/11/2022 em 28 
cidades do Paraná em 
que o IFPR abre vagas 
para os cursos.  Voce  só 
poderá realizar a prova  

*la  cidade que oferta o 
curso para o qual efe-
tuou sua inscrição. 

Saiba mais sobre a 
prova: 

- Prova eliminató-
ria de conhecimentos 
gerais com 40 ques-
tões objetivas e 1 ques-
tão discursiva de  Lin-
gua  Portuguesa para 
os cursos técnicos e 50 
questões objetivas e 1 
questão discursiva de  
Lingua  Portuguesa para 
os cursos superiores. 

- Acontece no dia 6 
de novembro, com ini-
cio As 14h e término As 
18h. 

- Duração de 4 horas. 
- O resultado será di-

vulgado no dia 21 de de-
zembro. 

Para mais informa-
ções, confira os editais. 

EXAME TOXICOLÓGICO 
CONSTATA USO DE DROGAS 

ENTRE MOTORISTAS DE ONIBUS 
Entre os exames toxico-

lógicos de larga janela de 
detecção que deram posi-
tivo para o uso regular de 
substâncias psicoativas, 
57,68% foram testes feitos 
por motoristas com Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) da categoria D, ne-
cessária para dirigir ôni-
bus e  vans.  Os dados são 
da pesquisa As Drogas e os 
Motoristas Profissionais, 
divulgada pela Associação 
Brasileira de Toxicologia 
para marcar a Semana Na- 

cional de Trânsito 2022, 
que vai até o dia 25 de se-
tembro. 

O levantamento se ba-
seia no Painel Toxicológi-
co do Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro) e traz informações 
referentes ao período entre  
mat-go  de 2016, quando o 
exame passou a ser obriga-
tório para a obtenção e re-
novação da CNH nas ca-
tegorias C (carreta), D  (van  
e ônibus) e E (caminhão), e 
agosto de 2022. No período 

analisado, foram identifica-
dos 111.475 exames positi-
vos de motoristas habilita-
dos na categoria D; 18.314 
da categoria C e 63.475  po-
sit  ivos com CNH E. De acor-
do com o Registro Nacional 
de Condutores Habilitados, 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), em 
julho de 2022 o pais tinha 
1,5 milhão de motoristas de 
carreta, 7 milhões de mo-
toristas de ônibus e  van  e 
12,2mi1hõe5 de habilita-
ções para caminhão. 

)U57 

E COMO  SERA  0 PROCESSO SELETIVO 
2022/2023 DO IFPR? 

 

Município de PUBLICAÇÕES LEGAIS Capanema - PR 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 

    

  

TERMO OU DISPENBA Dl ucrowho  sr  22/ 3022 

Fico Disperacida de ltatÃo na forma do  Art.  75. incise, II. da Lei 14.133/2021. c 'Una 
alteniceas poatoriorm is despesas  tibias°  eapKineadas,  conform,  Pare( crJurzlici, da iilocc 
Juridira do Municinio 1, Capaneina • PR. 

A Di:pencil de laritnefin do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  OF  
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL,  FIX),  0492 
C HAMAD() TECNICO PARA 1.1SO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO RUNIC:11.10 DE CAPANEMA 
- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. ahacco especi:icadai. oco:  re col  
rundo de que a equ  Inca°  esta ba,ada no  :wt.  75. inciou II, da Lei 14.133/2021. considerando cÃeS 
que OS Vili01*1 1.pr: bantodo I esdtiorn cklitro v.ilor Ir veecalet. isinfonnt pecquisa Itt peco 
realizado  palm  Administratilo. 

Coatratada. 
NOME DO CREDOR: JC•A SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRF.LI 
CE13: 21.056.054/0001-34 
ENDEREÇO: RUA ROBERTO FRDSCALSO, 476 BAIRROIRES PIN/OROS 
CIDADE: MARMELEIRO PR OF.P. 85.615-000 
TELEFONE: 46 988019600 E-MAIL:jhorratar.teleconOgmailconi 
VALOR TOTAL: RS 7 S00,001Setu Mil e Ditocanioa  Raids).  

Lote: 1-  Lott  001 

, tgo ti 
porodutv!  
pierAo 

lento do produ to/aorta:a ,QuAnt 
ids&  

Unidad 
c  

Preço ¡Preto 
maxim°  fm 

loial 

,4V1:15/1  ER11C0 CONTINUO 1/1,. TELFICOMUNICACOES. 12 NiF.S 650,17:  ;7• 600•00  
I 'ONTEMP1ANDO: GES'TÃO EMPRESARIAL EM 
I TELEPONIA MÓVEL  pm.  oEslio 
, ;MPREAARIAl. EM TELEFONIA FIXA. 

'ONSULTORIA EMPRESARIAL EM VOZ  It 
AIM  AVANÇADOS (VADAL ATIVAÇÃO, 
NIERMEDIAÇÂo. CONSTESTAÇÃO E 
.ANCELAMENTO, AL.EM DE SOIJCTTAÇÃO DE 
HAMAD° TECNICO.  

mot. corrRATAÇ DE EMPRESA PARA PRES1V DE SERVIÇOS 96 

TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TEIEFON1A mOVEL, FUlA, VADA  IL  CILAMALX) 
1ECNI03 PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA • PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS , em conformidade com o  twits) am  
confarmidade com o  Art.  75. incluo Ida Lei 14.133/2021. 

Capanema, Cidnde da Rodovia EcolOgica •• Estrada Parque Caminho do Colono, aole4 22 dia(s) do  
mils  do sett/Wire 1. 2022.  

Americo Belle  
Prefeito 

EXTRATO DO CONTRATO N' 370/2022  
Prom.  disprmsa N" 52/2022 
DAIS da Assinatura: 22/09/2022. 
Contratante: MuolcipIo de Capanema•Pr. 
Cann-at/vim JCA TELECOMUNICACOES E SERVIC08 RIM!. 
Objeto. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 
CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TECNICO PARA USO DA 
ADMINISTRAÇÃO KniuCA DO MUNICIPIO DE CAP.ANFAIA • PR. PROCESSADO PELO SISTEMA 
Rk.:GOTTRO DE PREÇOS. 
Valor total: R$7.800,00 (Sete  Mil e  Oitocentos Reais). 
Araérieo  Belle  
Prtfeito Municipal  

4.. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/2018, que  claw  ec  
celebrant  de um Lido o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de  

onto)  lado a  emporia  C8IM .ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJUTOS 
LTDA 

Polo prosenie  instrument()  particular  quo  firma do  inn  (ula,  MINION°  DE CAPANEMA • PR, 
inscrito no  Cadman, National  de Pessoa Jurldica ICNIS.1)  soh  n' 75.972.760/000E60, neste ate 
representada pelo Prefeito hininripal abaixo aminado, doravante designada PRZYRITURA, Senhor 
AMERICO BEI.LE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CMM 
ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA, pessoa jurkiica do direito privado, aituiula ti 
OCTAVIANO TFJXEIRA DOS SANTOS, 1561 SAIA 02, MED. EMPRF. - CEP: 85601030 • BAIRRO: 
CENTRO, iascrita no  CNN  sob o n" 27.016.954/0001-24. neste ato per seu representante legal. 
MARLIANI BLASIUS METRO, CPF:580.928.97942 ao  Ton  amitiado, doravante tleiCmada 
CONTRATADA.  'stand°  as pules sikjeitaa ,os  norms  da Lei te' 8.666/93 • nuns Iiilela1;43 
aubscquenteg,  Mumma°  presente Contrato,  can  decorrencia do Edital Tomada de preços n' 2/2018, 
modiante as seguinlea elatisubs e 

CLAUSULA PRIMETRA • Conforme Contrato em 03/04/2018. objeto do Edirol de licitacfro. 
Modalkhale  Tommie  der  Pox.. it'  2/1018,  ens?  as pnliti ideillinCliriaS,  part.  
CONTRATACAO  DI  =PRIMA ESPECIALIZADA NA  AREA  DE TREINAMENTO I ASSESSORIA 
TRIBUTARIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, 
ESPECIALMENTE DESTINADAS A REDUZIR A EVASÃO FISCAL DO ISSGN, tht RELAÇÃO AOS 
CONTRIBUINTES SEDIADOS NO WUNICIPIO DE CAPANEMA.PR, QUE DEMANDEM DE 
PROCEDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE riscuizaçÃo, 
conformidade com a Manifest:ace° Jurklica  free  prorrogado o  pram  de Vigencia do Contrato n" 
142/2018 ati• 08/03/2023. 

volume. szoomm. Ali demais ellusulas do contrato ongindrio.  ado  atingidas por  ego  Tormo. 
permanecent inaltedadas. 

E. por assim estarem ajustados  Strum  o presente em 0'2 (duos) vias do igual  rent  

Caparierna, Cidade Rodovia Ecolrigica -  Rains&  Neg. Caminho  du Colon*.  atolei 29 

dia(s) do mis de fulho de 2022. 

AMERICO BELLE 
szro.icipo/ 

KARL/AIR BLASIUS RIBEIRO  
Rupee  septooto tegil 

Cbtla ASSESSORIA TRIBUTARIA E 
PROJETOS LTDA 

( ,),,trafr,da 

• Avenida Cue. Pedro older° Parlgot de Souza 1080 
111, 

le,  1 cfmritmgdSt PUBLICAS Cir'"'"79)."" ''''"1(46)3SS2-132' 
CEP) n"75.972.750/0001-60- Ootnepage:wAvy.panema.p• 



ORGAo DE DIVULGAÇÃO 
DOS ATOS  MOMS  DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

PREFEITURA, Senhor AMÉRICO  BELLE,  doravante designada CON-
TRATANTE, e de outro lado a empresa CMM ASSESSORIA TRIBU-
TARIA E PROJETOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada 
a R OCTAVIAN° TEIXEIRA DOS SANTOS, 1561 SALA 02, COND. 
EMPRE - CEP: 85601030 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o 
n° 27.015.954/0001-24, neste ato por seu representante legal, MARIJA-
NI BLASIUS RIBEIRO, CPF:580.928.979-72 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 
n° 8.666/93 c suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contra-
to, em decorrência do Edital Tomada de pregos n° 2/2018, mediante as 
seguintes cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato em 03/04/2018, objeto 
do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 2/2018, entre 
as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA  AREA  DE TREINAMENTO E ASSESSORIA 
TRIBUTARIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, ESPECIALMENTE DESTINA-
DAS A REDUZIR A EVASÃO FISCAL DO ISSQN, EM RELAÇÃO 
AOS CONTRIBUINTES SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPA-
NEMA-PR, QUE DEMANDEM DE PROCEDIMENTOS DE MAIOR 
COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, em con-
formidade com a Manifestação Jurídica , fica prorrogado o prazo de 
Vigência do Contrato n° 142/2018 até 08/03/2023. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas 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) 29 dia(s) do mês de julho de 2022 

AMERICO BELLE  
Prefeito  Municipal 

MARIIANI BLASIUS RIBEIRO 
Reprebentante Legal 

CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA 
Cont rataila 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 52/2022 

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

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEM-
PLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNI-
CO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO) 
DE PREÇOSPR. abaixo especificados, ocorre em razão de que a aqui-
sição está baseada no  Art.  75, inciso II, da Lei 14.133/2021, consideran-
do ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de merca-
do, conforme pesquisa de preços realizado pela Administração. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: JCA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 
CNPJ: 21.055.054/0001-24 
ENDEREÇO: RUA ROBERTO FRUSCALSO, 476 
BAIRRO:TRES PINHEIROS 
CIDADE: MARMELEIRO PR CEP: 85.615-000 
TELEFONE: 46 988019600 E-MAIL:jhonatar.telecom@gmail.com  
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00(Sete Mil e Oitocentos Reais). 

SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2022 - EDIÇA0 1L3> 

(1 ',Y58  

• 

• 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°365/2022 
Pregão Eletrônico N° 079/2022 
Data da Assinatura: 21/09/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: RBR COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA 
Objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNI-
DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3' 
SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Valor total: R$ 19.908,25 (Dezenove Mil, Novecentos e Oito Reais e 
Vinte e Cinco Centavos) 
Américo Be116 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°366/2022  
Prep)  Eletrônico N" 079/2022 
Data da Assinatura: 21/09/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNI-
DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3' 
SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Valor total: R$ 9.400,00 (Nove Mil e Quatrocentos Reais) 
Américo Be116 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°367/2022 
Pregão Eletrônico N° 079/2022 
Data da Assinatura: 21/09/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: SOMA/PR COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA 
Objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNI-
DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3° 
SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Valor total: R$ 21.845,00 (Vinte e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Cin-
co Reais) 
Américo Be116 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°368/2022 
Pregão Eletrônico N° 079/2022 
Data da Assinatura: 21/09/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: SUPERMED COMERCIO DE PRODU-
TOS  MEDICOS  E HOSPITALARES LTDA 
Objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR E MATERIAL DE RESGATE PARA USO DAS UNI-
DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR E DA 3' 
SEÇÃO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Valor total: R$ 5.356,00 (Cinco Mil, Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais) 
Américo  Belle  
Prefeito Municipal 
4.° Termo Aditivo ao Contrato n° 142/2018, que entre si celebram de 
um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARANÁ e de outro lado a 
empresa CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MU-
NICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato repre-
sentada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada 
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talc  1 • Late 001 . • , • , . 
Item Ciidigo do  pro-  

duto/serviço 
Nome do pmduto/seniço 
. 

Quantidade Unidade 

. . 

Preço 
nuiximp,. 
650,00 

Preço miximo 
total 
7.80(1,10) ' 1 63350 SERVIÇO CONTINUO DE TELECO. 

MUNICAÇOE,S, CONTEMPLANDO 
GES.  TAO  EMPRESARIAL EM TELE• 
PUNIA MÓVEL (SW), ((ESTÃO 
FMPRES ARTA I. EM TELEFONIA 
PINA, CONSUITORIA EMPRESA RI-
AI. EM VOZ r;  DAMS  AVANÇADOS 
(VADA), ATIVAÇ AO. INTERME 
INAÇÃO, CONSTESTAÇA0 E  CAN  • 
CELAMENTO, ALE.Ist  OF  501.10.  
TAO() Or  citkmAno TF,CNICO. 

12 MÊS 

Objeto: 

FONIA 
DA 
- PR, 

da Lei 

Data 

Objeto: 

FONIA 
DA 
- PR, 
Valor 

P 
QUE 

0 

1080, 
neste 
do 
LTDA 
ada 
cidade 

tratual, 
Ata 
nona, 
Pregos 
para 

Tendo 

SA 

SERVIÇOS 

conformidade  

Capanema, 
Colono, 

Américo 
Prefeito 

EXTRATO 
Processo 

Contratante: 
Contratada: 

SERVIÇOS 

Américo 
Prefeito 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELE-

MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS , em 
corn  o inciso em conformidade com o  Art.  75, inciso II, 

14.133/2021. 

Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
ao(s) 22 dia(s) do mês de setembro de 2022 

Bellé 
Municipal 

DO CONTRATO N° 370/2022 
dispensaN° 52/2022 

da Assinatura: 22/09/2022. 
Município de Capanema-Pr. 

JCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELE- 
MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
total: R$7.800,00 (Sete Mil c Oitocentos Reais). 

Bellé 
Municipal 

MESUL 

75.972.760/0001-60, 

A LBERTO 
e domiciliado(a)  
BAIRRO: 
TRATADA, 

guintes: 
CLAUSULA 

n" 12/2022, 
Eletrônico 

NECIMENTO 

ADITIVO - RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E 

MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 
sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 

na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  BELLE.  e 

outro lado a Empresa MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE 
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 79.038.774/0001-61, situ-

a R PADRE CIRILO, 2020 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
de Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)CARLOS 

DORIGON, inscrito(a) no CPF n" 518.556.239-00, residente 
ern  RUA PERNAMBUCO, 1020 - CEP: 85760000 - 

CENTRO, na cidade de Capanema/PR na qualidade de CON-
têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Con-

referente ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico n"12/2022, 
de Registro de Preços n° 12/2022, em conformidade com a cláusula 

item 9.2.1. Por razões de interesse público da Ata de Registro de 
firmada em 31/03/2022, resolvendo rescindir o referida Ata, 

transformação em contrato mediante as cláusulas e Condições Se- 

PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO 
em vista a Ata de Registro de Preços de Prestação de Serviço 

celebrado entre as partes em 31/03/2022, referente a Pregão 
n• 12/2022, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO) DE EMPRE-

ESPECIALIZADA EM MONTAGEM, DESMONTAGEM, FOR-
E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, LOUSAS BRAN- 

CAS PARA QUADRO BRANCO, BEM COMO  MAO  DE OBRA DE 
MARCENARIA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO) PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS, em atendimento ao requerimento da Secre-
taria Demandante acatado pelo Prefeito Municipal, resolvem transfor-
mar a Ata de Registro de Pregos em contrato com prazo de validade de 
190(Centro e noventa) dias, conforme abaixo: 
hem Código do  pro-  Descrição do produtu/serviço Marca do  Unlade  Quanii- Preço Preço 

duluhiervIco . . modulo de  meth&  ilail< . uoitirto  tool  

1 50625 DIVISÓRIA DURATE.X-E11- EUCATEX M2 -19.0.1 176.00 8.770,06 
CA1T.X, PAINEL DUPLO, 
ESPF-SSURA  MINIMA OF  3CM, 
COR BRANCA, COM PE.REIL, 
PA RA EUSOS E BUCHAS. 
INSTALADA. . . 

2  WOOS  FORNF.CIMENTO R ISTA-  OM ADC  A 'M2 25,30 200.90 5.3(0,47 

LAÇÃO  OF.  (ALAMO LOUSA 
BRANCO  QUA  DRICULADO 
CONFECCIONA DO EM LAM- 
INADO MELAMINICO  (FOR- 
MICA)  RRANCO BRILHANTE, 
COM ESPESSURA TOTAL  OF.  
17 MM, COM UNHAS GUIAS 
VISIVEIS A CURTA DISTANCIA 
IOUADRICTILOS  DES  CM/. 

3 56906 MOI PURA EM MADEIRA  FORMICA  34 195,40 30,50 5.959,70 
COM I.A RGURA DE 7 CM F 
ESPESSURA DE 1C84. COM  
; NSTAI.ACAO, 

4 50626 PORTA DURATEX-EUCATE.X. MESUL M2 29,84 415,00 12.381,60 
PAINEL DUPLO, ESPESSU- MOVEIS E 
RA  MINIMA  DE 3CM. COR ES- 
BRANCA. COM  PERM,  
FECHADURA, PARAFUSOS, 
DOBRADIÇAS, BUCHAS E 

QUADRIAS 
SUDOESTE 

,PATENTF.S, INSTALATIA. 
5 54172 SERVIÇO DE DESMONTAGEM MESUL 812 100,78 29.00 2 922.62 

DE DIVISÓRIAS EM  MOP,  MDP MOVEIS E 
OU F.UCATEX IA EXISTENTES ES. 
CONFORME NECESSIDADE QUADRIAS 

ADMINISTRACAO .„DA SUDOESTE ... 
6 57191 SERVIÇO DEMÃO DE OBRA MESUL H 100,7933 84.00 15 i85,60 

DE MARCENARIA PARA MOVEIS E 
REFORMA E MANUTENÇÃO  ES- 
OP  ABERTURAS F. MOVEIS QUADRIAS 
AIVERSOS• i • FDOESTE 

'' 54171 SERVIÇO DE MONTAGEM DE  MEWL  342 54,48 35,00 1 9060 
DIVISÓRIAS LM ML))', Mi)? MOVEIS E 
OU EUCATEX IA EXISTENTES ES. 
CONFORME NECESSIDADE OVA DRIA S 

is. 41A ADMINISTRAÇÃO 54.7nOrsTr. 
R 50627 VIDRO COMUM INCOLOR MESUL 7.12 20.00 20).00 5.700,50 

48IM, COM PERFIL, INSTA- MOVEIS E 
LADO EM DIVISÓRIAS OU ES- 
PORTAS DURATEX-EUCATEX QUADRIAS 

SUDOESTE 
38.139,07 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR 
O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços 6 de R$ 58.139,07 
(Cinqüenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos) 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os rep- 
resentantes dos contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do 
Colono, ao(s) 22 dias do mês de setembro de 2022 

AMERICO  BELLE CARLOS ALBERTO DOIUGON 
Prefelto Municipal Representante Legal 

mtrNicIPIO DE CAPANEMA MF.SUI. MOVEIS ESQUADRIAS SIIDOESTEIMA - MF. 
Contratante Contratada 

EXTRATO DO CONTRATO N° 369/2022 
Pregão 12/2022 
Data da Assinatura: 22/09/2022. 
Contratante: Município de Capanema-Pr. 
Contratada: MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MON.. 
TAGEM, DESMONTAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS, LOUSAS BRANCAS PARA QUADRO BRANCO, BEM 
COMO  MAO  DE OBRA DE MARCENARIA PARA USO DA ADMIN- 
ISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PRO- 
CESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
Valor total: R$58.139,07 (Cinqüenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Nove 
Reais e Sete Centavos). 
Américo Bellé 

e 



Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
campos Ano,N. e Modalidade devem ser iguais aos informados (h informar) no 

AilOK 2022 

Modalidade* Processo Dispensa 

No licitação/dispensa/inexigibilidade 52 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito 

A licitação utiliza estes recursos? 

Número edital/processo'ç 52 

Descrição do Objeto* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO CONSTEMPLANDO TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E 

ICHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

I CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

Forma de Avalição - Selecionar - 

Dotação Orçamentária* 0500104122040220230440339039 

Preço máximo/Referência de preço - 7.800,00 

RS4  

Data Publicação Termo ratificação 23/09/2022 

Informa.s§os Gerais  

Município CAPANEMA 

26/09/2022 14:38 Mural de Licitações Municipais 

 

TCEPR 
C.I'CON,  AS AC. PASIAlVk 

- :1 /4) G 0 

Yoltar 

Registrar processo licitatório 

Confirmar 

CPF: 63225824968 (1,021) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/ami/RegistrarProcessoCom pra.aspx  



361  Municipio de Capanema  
Estado  do Parana 

CONTRATO  Ng  370/2022 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA E JCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI 

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

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do 

Paraná, inscrito no CNPJ sob o ng 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO  BELLE.  Do outro lado a empresa JCA TELECOMUNICACOES E 

SERVICOS EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob o n.2  21.055.054/0001-24, RUA ROBERTO FRUSCALSO, 476 APT003-

QUADRA 75, LOTE 15 - CEP: 85615000 - BAIRRO: TRÊS PINHEIROS Município de Marmeleiro/PR neste ato 

representada pelo(a) Sr(a)JHONATAR AMERICO RIBEIRO inscrito(a) no CPF n2  067.580.759-07, Portador(a) do RG 

n 2  10.179.702-3,  E-mail  da Empresa: JHONATAR.TELECOM@GMAIL.COM  doravante denominada CONTRATADO, 

vêm firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.2  14.133 de 01/04/2021, Dispensa de Licitação N° 52/2022, 

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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONSTEM PLANDO 

TELEFONIA MÓVEL, FIXA, VADA E CHAMADO TÉCNICO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

Item Código 

do 

produto/ 
serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unida 

de de 

medid 

a 

Quantida 

de 

Prego 

unitário 

Preço total 

1 63350 SERVIÇO CONTÍNUO DE 

TELECOMUNICAÇÕES, 
CONTEMPLANDO: GESTÃO 

EMPRESARIAL EM TELEFONIA MÓVEL 

(SMP), GESTÃO EMPRESARIAL EM 

TELEFONIA FIXA, CONSULTORIA 

EMPRESARIAL EM VOZ E DADOS 

AVANÇADOS (VADA), ATIVAÇÃO, 

INTERMEDIAÇÃO, CONSTESTAÇÃO E 

CANCELAMENTO, ALÉM DE 

SOLICITAÇÃO DE CHAMADO TÉCNICO. 

JCA 

SERVIÇO 

S 

EMPRES 

ARIAIS 

EIRELI 

MÊS 12,00 650,00 7.800,00 

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

2.1. 0 objeto desta contratação deve ser fornecido/prestado pela Contratada respeitando-se o disposto no 

termo de referência, no instrumento convocatório, se cabível, na proposta e de acordo com as normas 

técnicas aplicáveis. 

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

requisição de compra por parte da Secretaria interessada. 

JHONATAdI 
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO R 

AMERICO  

por  ..10.4ATAR AMERICO 
RIBEIR00675.075907 
M. (.8R o..IC Pairs al 
o...II7361120003111. 
ou.Soa IC.  da  Recoita 
Federal do Brmil • RES. 

RIBEIRO:0 Z-1=ct 
Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 67580759 ==r 
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321 

CNID3 n° 75.972.760/0 0 01-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br  
)41, 

SECRETAPIA MUNICIPAL DE. 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
Dade, 2022.09 21 

07 0.37 16-03 Oo 



Munieipio de Capanema  
ado  do P4r:m(1 

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 22/09/2022 e encerramento em 

21/09/2023. 

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

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

4.1. 0 valor total da contratação é de R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais). 

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

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 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 cláusula segunda deste instrumento; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

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

de entrega do objeto/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal; 

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

adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de 2 (dois) dias 

após a entrega ou prestação dos serviços; 

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

contrato; 

0 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 à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução desta contratação. 

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

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação. 
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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 152  (décimo quinto) dia LAO do mês subsequente a entrega dos produtos, desde que a Contratada 

encaminhe a nota fiscal e a documentação para liquidação de despesa até o 12  (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 59  (quinto) dia CM de cada mês. 

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

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por meio do sistema de  

pagamento PIX,  ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

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

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de 

aplicação das sanções administrativas cabíveis e indenização pelos danos decorrentes. 

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

de habilitação estabelecidos neste Edital. 

7.6.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverá 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 ficara 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  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.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento.  
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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 n2 8.078/1990). 



• 4  
%• ' 1/ 4" Município de Capanema 

Estado do  Parana  

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

facultada a adoção de apenas uma delas: 

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

dos serviços; ou 

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

decorrentes da contratação, bem como de créditos tributários inscritos em divida ativa em 

nome da Contratada, não impugnados. 

7.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, 

não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

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

indenizações devidas pela Contratada. 

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

administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os 

recursos e meios que lhes são inerentes. 

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

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

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

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

forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias 

de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, 

utilizando-se o IPCA como 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: 

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 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 

Exercício 

da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional programática Fonte de 

recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

2022 440 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

2022 450 05.001.04.122.0402.2023 510 3.3.90.39.00.00 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. 
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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 à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

10.1. Eventuais alterações das disposições desta contratação reger-se-ão pela disciplina do  art.  124 e 

seguintes da Lei ng 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 

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  maxima  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. 

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 ng 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,  sera  precedida de 

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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11.3.1. A extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral ou consensual deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

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

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos 

pela execução da contratação, até a data da extinção/cancelamento. 

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

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

como eventuais prejuízos causados ao Contratante. 

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

Contratações, por meio eletrônico, e o ato de extinção/cancelamento será publicado no Diário Oficial 

Eletrônico do Município, juntando-se comprovante no processo que deu origem à contratação. 

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

devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 

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

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

prejuízo da aplicação de outras penalidades. 

11.8. A extinção/cancelamento da contratação será regulada, subsidiariamente, pelas disposições da Lei n-9  

14.133, de 2022 e de seu regulamento municipal. 

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

12.1. Quando a entrega do produto for realizada/prestação do serviço for 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, 
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quantidade ou aparência, cabendo h fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas. 

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

outro produto/refazimento do serviço sem vicio ou defeito, de acordo com o termo de referência e a 

solicitação do órgão interessado, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificação 

enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento, ficando sob 

sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço. 

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

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

eventuais pendências verificadas e o produto substituído/serviço refeito, para posterior emissão de 

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

12.7. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-se-á 

como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que 

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

encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento de Compras do 

Município. 

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

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas nesta contratação e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor). 

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

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

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

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

descrita no termo de referência, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a 

partir do momento em que for entregue o restante. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 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 h inexecução parcial fornecimento do objeto/prestação dos serviços que cause grave dano 

h Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa h 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 inicleineo 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.  5Q da Lei n° 12.846, de 2013.  

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei 

n° 14.133, de 2022 as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
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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 2  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, 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,  sera  

de até 10% (dez por cento) do valor previsto na requisição de fornecimento/prestação, pelo 

descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "h" acima. 

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

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

instrumento convocatório, não especificada nas alíneas "a", "h" e "c" acima, aplicada em dobro na 

reincidência; 

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

caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral da Administração, motivado por 

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

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

a inexecução total do fornecimento/prestação. 

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

licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-

se o procedimento previsto na Lei n2  14.133/2022, e subsidiariamente na Lei n2  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 a Administração, observado o 

principio da proporcionalidade. 

13.8. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data' do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, 

inscritas na Divida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados 

pelos órgãos de controle. 

13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de 

dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento, ou no instrumento 

convocatório, se cabível, serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 

n 2  8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei n2  14.133, de 2022, na Lei n2  9.784, de 
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1999, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais que fazem 

parte integrante deste documento, independentemente de suas transcrições. 

15.2. 0 fornecimento/prestação previsto neste instrumento regular-se-6 pelas cláusulas aqui previstas e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, na forma do  art.  89, da Lei ng 14.133/2022. 
16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA HABILITAÇÃO 

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

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

a) jurídica; 

b) fiscal e trabalhista. 

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

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

contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 

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

em razão do fornecimento do produto/prestação do serviço ora contratado, o Município irá 

se utilizar do instituto da denunciação da lide, oportunidade em que a Contratada irá se 

responsabilizar exclusivamente por eventuais indenizações estabelecidas pelo Poder 

Judiciário, mesmo que em desfavor do Município, isentando este de qualquer 

responsabilidade. 

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

prejuízos resultantes do fornecimento dos produtos/prestação dos serviços. 

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

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICALÃO 

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

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

do Município, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste instrumento. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  

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

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

E assim, foi lavrado o presente instrumento, que vai assinado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o 

Senhor Américo Bellé, e pelo(a) Sr.(a) JHONATAR AMERICO RIBEIRO, representante da Contratada 

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 22 dia(s) do 

mês de setembro de 2022 
Assinado de forma digital por JHONATAR 
AMERICO RIBEIRO:06758075907 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, 
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, ou=RFB e-CPF Al, ou=(EM BRANCO), 
ou=presencial, cn=JHONATAR AMERICO 
RIBEIRO:06758075907 
Dados: 2022.09.23 09:39:02 -0300' 

JHONATAR AMERICO RIBEIRO 
Representante Legal da Contratada 

JCA TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI 
Contratada 
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Via assinada Contrato 

Assunto: Via assinada Contrato 

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

Data: 27/09/2022 08:22 

Para: JHONATAR.TELECOM@GMAILCOM 

Bom dia; 

Segue em anexo sua via da Ata de Registro de Pregos assinada por ambas as partes. 

Samara Leticia  Martins Luft 
Estagiaria 

Departamento de Contratações Públicas 

.0% 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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Prefeitura Municipal de Capanema-PR 
Cidade da Rodovia Ecologica 

Estrada Parque Caminho do Colono 

 

e (46) 3552-1321 E-mail: apolollcitacao  1  @capanema.pr.gov.br  

Anexos: 

Contrato JCA DL 52-2022.pdf 2,8MB 

1 of 1 27/09/2022 08:23 



Return receipt  

Assunto:  Return receipt 

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

Data: 27/09/2022 08:23 

Para: <apoiolicitacaol@capanema.prgov.br> 

The original message was received at Tue, 27 Sep 2022 08:22:39 -0300 
from 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br  [177.101.130.51] (may be forged) 

 The following addresses had successful delivery notifications 
<JHONATAR.TELECOM@GMAIL.COM> (relayed to non-DSN-aware mailer) 

 Transcript of session follows  
<JHONATAR.TELECOM@GMAIL.COM>... relayed; expect no further notifications 

Original-Envelope-Id: <23f4826c-714a-b56d-2702-0195a74921aa@capanema,pr.gov.br> 

Reporting-MTA: dns; ma11server2.softsul.net  
Received-From-MTA: DNS; 51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br  
Arrival-Date: Tue, 27 Sep 2022 08:22:39 -0300 

410Final-Recipient:  RFC822; JHONATAR.TELECOM@GMAIL.COM  
Action: relayed (to non-DSN-aware mailer) 
Status: 2.1.5 
Remote-MTA: DNS; gmail-smtp-in.l.google.com  
Diagnostic-Code: SMTP; 250 2.1.5 OK x26-20020a056830115a00b006385eb10e3a5i9356930tq.184 

- gsmtp 
Last-Attempt-Date: Tue, 27 Sep 2022 08:23:03 -0300 

Return-Path: <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br> 
Received: from [192.168.0.53] (51.130.101.177.dynamic.ampernet.com.br  [177.101.130.51] 

(may be forged)) 
(authenticated bits=0) 
by mailserver2.softsul.net  (8.14.4/8.14.4) with ESMTP id 28RBMdZU001568 
for <JHONATAR.TELECOM@GMATL.COM>; Tue, 27 Sep 2022 08:22:39 -0300 

Content-Type: multipart/mixed; boundary-" 54C2WvBrf5j6bBvgDH4ngPk0" 

Message-ID: <23f4826c-714a-b56d-2702-0195a74921aa@capanema.pr.gov.br> 

Date: Tue, 27 Sep 2022 08:22:40 -0300 
MIME-Version: 1.0 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/102.3.0 

Content-Language: pt-BR 
To: JHONATAR.TELECOM@GMAIL.COM  
From: "apoio1icitacao1@capanema.pr.gov  br"  
<apoiolicitacao1@capanema.pr,gov.br> 

Subject: Via  assinada Contrato  
Disposition-Notification-To: "apoio1icitacao1@capanema.pr.gov.br"  

<apoiolicitacao1@capanema,pr.gov.br> 

1 of 1 27/09/2022 08:2: 
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