
Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6.568, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

Nomeia Comissao Permanents de 

Abertura e fulgamento de Licitacdes. 

0 Prefeito do Municipio de Capa.nema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuicOes legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presiclencia da primeira, 

para constituirem a Comissrto Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes 

realizadas pelo Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o 

periodo de 02/01/2017 a 02/01/2018. 

Roselia Kruger Becker Pagani 

Maicon Douglas de Castro Coito 

Roseli Strozak Marton 

Art. 2° Apresente portaria entrara em vigor na data de sua publicacdo, ficando 

revogada a Portarian° 6.497/2016. 

binete .a Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos 02 dias 

do mes 	Jane. -o d 2117, 

e le 

Prefeito Municipal 

NO DIA 	 G. 
• 

Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Pone: 46-3552-1321 — Fax: 46-3552-1122 
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Municipio de Capanema - PR 

Processo inexigibilidade: 6 	 Capanema, 27 de Setembro de 2017 
PROTOCOLO NUMERO: 6 

DE: Zaida Teresinha Parabocz 
PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacao para 

CONTRATAcA0 DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMAcAO 

DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETAQA 0 DE MUSICA, 

PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA00, CULTURA E ESPORTES DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 

0 custo maximo global importa em R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 

Cordialmente 

`kitk 
Zaida eresin a •ara cz 

Secretaria Municipal de Educagao, ultura e Esporte 

Avenida Goventador Pedro Viriato Parigot de, Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 6/2017 
CONTRATAcA0 DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMAcA0 
DURANTE A REALIZAcA0 DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETAg AO DE MUSICA, 
PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA00, CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 
8.666/93. 

VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 

Item Nome do servico Quan 
tidad 
e 

Unidad 
e 

Preco 
maxim° 

Preco maxim° 
total 

1 CONTRATAgA0 DE BANDA MUSICAL 
COMPLETA (MUSICOS, TECNICOS, 
EQUIPAMENTOS , LUZES, SISTEMA DE 
SOM COM FONES PARA JURADOS E 
LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM 
EXPERIENCIA EM ACOMPANHAR 
CANDIDATOS AMADORES, INFANTIS E 
PROFISSIONAIS NAS INTERPRETAgOES 
MUSICAIS A QUE SE PROPOE. 

1,00 UN 22.000,00 22.000,00 

Esta Inexigibilidade de Licitacao se faz necessaria para que se possa realizar o Festival 

Municipal de Interpretacao de Miisica no Municipio de Capanema -PR. 

O Festival acontecery nos dias 13 de outubro na localidade de Alto Faraday, no dia 20 de 

outubro no distrito de Cristo Rei e nos dias 03, 13 e 14 de novembro na sede do municipio. 

Estardo envolvidos neste evento a diretoria das comunidades, o que beneficiary a cada 

uma delas corn o lucro das vendas durante a noite, as Escolas doas comunidades que 

terao como motivar e incentivar o desenvolvimento da nnisica nos seus estudantes, o 

Rotary Club que juntamente corn o Departamento de Cultura decretaria Municipal de 

Educacdo oferecerao urn espetaculo de cultura e Lazer aos municipes. 

O public° que se pretende atingir corn o evento esta estimado em cerca de 6.000 pessoas 

para se ter a grandiosidade de espetaculo que se deseja propiciar ao povo capanemense 

HA NECESSIDADE QUE A BANDA SEJA DE MUITA COMPETENCIA, SERIEDADE E 

EXPERIENCIA neste tipo de vento proporcionando seguranca aos que amam a musica e 

desejam apresentar ao pUblico o seu melhor desempenho. 

"Art. 25.E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em 
especial: 
I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que s6 possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 
preferencia de marca, devendo a comprovacao de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo orgao de registro do comercio do local em que se realizaria 
a licitacio ou a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federacao ou Confederacao 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 

Avenida Governador Pedro 'Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
hone: (%1(1)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de -Capanema - PR 

II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializacao, vedada 
a inexigibilidade para servicos de publicidade e divulgacao; " 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria de 

Educagao, Cultura e Esportes do Municipio de Capanema - PR opina pela Legalidade da 

Inexigibilidade de Licitacao, de forma que nao ha qualquer impedimento de ordem legal 

para o acolhimento da postulagao. 

Capanema- PR, 27 de setembro de 2017 

eresinha P. bocz 
Secretaria Municipal de Educacar Cultura e Esporte 

Avenida Govemador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-00 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte 

1. OBJETO: 

1.1. CONTRATAcAO DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMACAO 

DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETACAO DE MUSICA, 

PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DO 

MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR 

2. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
2.1. Zaida Teresinha Parabocz 

3. JUSTIFICATIVA PARA A AQuisicAo 
3.1. Esta Inexigibilidade de Licitagdo se faz necessaria para que se possa realizar o 

Festival Municipal de Interpretagao de MUsica no Municipio de Capanema -PR. 

3.2. 0 Festival acontecera_ nos dias 13 de outubro na localidade de Alto Faraday, no dia 

20 de outubro no distrito de Cristo Rei e nos dias 03, 13 e 14 de novembro na sede do 

municipio. 

3.3. Estarao envolvidos neste evento a diretoria das comunidades, o que beneficiary a cada 

uma delas corn o lucro das vendas durante a noite, as Escolas doas comunidades que 

terao como motivar e incentivar o desenvolvimento da musica nos seus estudantes, o 

Rotary Club que juntamente corn o Departamento de Cultura decretaria Municipal de 

Educagdo oferecerao um espetaculo de cultura e Lazer aos municipes. 

3.4.0 pUblico que se pretende atingir corn o evento ester estimado em cerca de 6.000 

pessoas para se ter a grandiosidade de espetaculo que se deseja propiciar ao povo 

capanemense HA NECESSIDADE QUE A BANDA SEJA DE MUITA COMPETENCIA, 

SERIEDADE E EXPERIENCIA neste tipo de vento proporcionando seguranga aos que 

amam a nnIsica e desejam apresentar ao public° o seu melhor desempenho. 

3. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Item Nome do servico Quan 
tidad 
e 

Unidad 
e 

Prego 
maxim() 

Prego maximo 
total 

1 CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL 
COMPLETA 	(MUSICOS, 	TECNICOS, 
EQUIPAMENTOS , LUZES, SISTEMA 
DE SOM COM FONES PARA JURADOS 
E LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM 
EXPERIENCIA 	EM 	ACOMPANHAR 
CANDIDATOS AMADORES, INFANT'S 

1,00 UN 22.000,00 22.000,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigol de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

E 	PROFISSIONAIS 	NAS 
INTERPRETAcOES MUSICAIS A QUE 
SE PROPOE. 

4. DA PRESTACAO DO SERVIPO: 

4.1. A Empresa devera iniciar a prestagdo de servicos nas datas marcadas pela Secretaria 

Municipal de Educacao, Cultura e Esporte. 

4.2. A Banda Completa devera se deslocar ate as comunidades nos dias acordados em 

tempo habil para a realizacao dos ensaios antes da apresentacao oficial. 

4.3.A Banda devera respeitar os horarios para inicio e termino das suas atividades. 

4.4..A Banda devera apresentar-se completa em todas as fases do FESTIVAL. 

4.5. A BANDA acompanhard os candidatos inscritos para a interpretagdo da musica  

por eles escolhida. 

4.6. A cada noite, apos a apresentacao dos candidatos, criancas, amadores e cantores 

profissionais, a Banda animara o baile da comunidade. 

4.7. A Banda devera acompanhar os mais de 150 candidatos e ensaid-los antes das 

apresentagoes. 

5. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

6.1. 0 Contrato tera validade de 90 (noventa) dias. 

7. GERENCIA E FISCALIZA00 DO CONTRATO 

7.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por 

Jeandra Wilmsen. 

 

Capanema - PR, 23 de agosto de 2017 

  

Zai a Teresmha abocz 

Secretaria Municipal de Educ o, Cultura e Esporte 

Avenida Govcrnador Pula) Viriato Parigol dc Souza, 1080 - Ccniro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO 

DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETACAO DE MUSICA, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE 

EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 

PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS REALIZACAO DOS SERVICOS E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 3 MESES. 

MENOR PRECO 

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UN. QTDE. DOS TOTAL 

ORCAMENTOS 

51216 - CONTRATA00 DE BANDA MUSICAL 

COMPLETA (MUSICOS, TECNICOS, EQUIPAMENTOS, 

LUZES, SISTEMA DE SOM COM FONES PARA JURADOS 

1. E LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM EXPERIENCIA EM UM 1 22.000,00 22.000,00 

ACOMPANHAR CANDIDATOS AMADORES, INFANTIS E 

PROFISSIONAIS NAS INTERPRETAcCES MUSICAIS A 

QUE SE PROPOE. 

TOTAL 
22.000,00 

DATA: 27/09/2017 

Luiz Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Sec. Municipal de Financas 



E3 	ED/N. 

111DZ:"TirtOIT 
. if 	tk- 	f 	 f •-• 	1.) 

ian 	
9105, 4576 4,,  9105 , 2220 

99975 , 9567 ' ac 99002-1799 

fl 0e 

A/C Prefeitura Municipal de Capanema - PR , em 27/09/2017. 

Em atengao a sua consulta, segue proposta para avaliagao. 

Evento: Festival da Musica de Capanema - PR 

Datas: 13/10— Etapa em Alto Faraday; 

20/10 — Etapa em Cristo Rei; 

03/11 — Etapa em Sao José Oper.; 

13/11 — Etapa na cidade no clube CRAC; 

14/11 — Etapa na cidade no clube CRAC - Grande final e logo apes baile corn a banda Detroit; 

Estrutura de som: Quatro lines e duas subgraves por lado, 75 metros de estrutura (trelicas) de 

aluminio, uma mesa de som digitai, oito potencias para piiblico de ate 8.000 (oito mil) pessoas. 

Estrutura de iluminacao e cenario: Paine! de LED de alta definig"ao (P10), doze movings beam 200, 16 

canhaes de LED, duas brut de iluminaga-o, duas maquina de fumaga, laser e strobos. 

Equipe: Dois cantores, uma cantora, urn guitarrista/violonista/vocal, urn baixista/vocal, urn 

tecladista/acordeonista/vocal, urn baterista, urn tecnico de PA, urn tecnico de palco, urn tecnico de 

iluminagao, urn produtor.. 

Valor: R$ 22.000,00 ( Vinte e Dois mil reais) 

Estamos a disposicao para eventuais esclarecimentos. 

46 9 9902 1799 

CNPI; 10.324.313/0001 -02 
Liti. DE. ALMEIDA, LTDA -144 
Rua 	erita (.14.1sia Silva!  642 - Centro 

860+30- 	- 	Vir"hos Paraiti 



Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
. 	r 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRICAO 
20.324.313/0001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INscRIcAO E DE SITUAQA0 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
22/05/2014 

NOME EMPRESARIAL 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DETROIT 

CODIGO E DESCRIgA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
90.01-9-02 - Produgdo musical 

CODIGO E DESCRIgA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
93.11-5-00 - Gestic) de instalag8es de esportes 
90.01-9-06 - Atividades de sonorizagao e de iluminagao 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de use temporario, exceto andaimes 
82.30-0-01 - Servigos de organizagao de feiras, congressos, exposigoes e festas 
90.01-9-05 - Produgao de espetaculos de rodeios, vaquejadas e similares 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRIgA0 DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
R PRESIDENTE COSTA E SILVA 

NUMERO 
642 

COMPLEMENTO 

CEP 
85.660-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
DOIS VIZINHOS 

OF 
PR 

ENDEREgO ELETRONICO 
BANDADETROIT1@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 3536-2142 / (46) 9105-4576 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
It*** 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAgA0 CADASTRAL 
22/05/2014 

MOTIVO DE SITUAgA0 CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL 
***It*** 

DATA DA SITUAgA0 ESPECIAL 
******•* 

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 12/09/2017 as 17:51:34 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 12/09/2017 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressao/Imprime... 12/09/2 
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Estado 

PODER 

Ell 

do Parana 

JUDICIARIO 

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
CNPJ N° 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929 

Av. Dedi Barrichello Montagner, 680 - Dois Vizinhos - PR 
Paulo Henrique Leirias 	Joaoncimar Magnabosco 	Ramecielly Boaretto 

Auxiliar Juramentado 	Distribuidor 	Auxiliar Juramentada 

CERTIDAO NEGATIVA 

(Para Efeitos Civis) 

N° 1.829/2017 

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo neste 

cartorio, nele constatei e nao encontrei qualquer distribuicao de agOes, civeis, acao fiscal, pedido de 

Recuperacao Judicial, falencia ou concordata, execucao fiscal ou execucao patrimonial, goes 

diversas nos Juizados Especiais Civel e Criminal, registro de penhoras arrestos, sequestro de bens, 

ou bens em deposit° pOblico, bem como qualquer distribuicao de titulo para protesto ou carta 

precatOria oriunda de outra Comarca, contra a firma I. N. DE ALMEIDA LTDA — ME., estabelecida na 

Rua Presidente Costa e Silva, n° 642, Bairro Centro, Parte Cidade Norte, Nesta Cidade e Comarca de 

Dois Vizinhos, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob o n° 20.324.313/0001-02, em tramite Or este 

Juizo, no periodo compreendido entre 1° de Julho de 1970, ate a presente data.- 

CERTIFICO mais, tambem a pedido verbal da parte interessada, que 

revendo neste cart6rio, nele constatei e nao encontrei qualquer distribuicao de noes de Recuperagao 

Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.- 

0 REFERIDO E VERDADE E DOU FE. Eu,j/TXuxiliar de Carton° a 
/4-- 

- digitei, subscrevi, e EurfrDistribuidor / Auxiliar Juramentado(a) conferi, dato e assino.- 

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do 

Parana, aos vinte e tres dias do mes de maio do ano de dois mil e dezessete (23/05/2017).- 
Selo Digital: 
Funarpen - Selo Digital N° bONcw . aaG3t, 
AReeH, Controle: kays0 . JrcwZ 	\,c,  ,) 

7 

Custas: 
Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R$ 
28,23 + Selo = R$ 2,20 = TOTAL = R$ 30,43 
Guia Recolhimento n° 729464-1 
Pagamento em 17/05/2017 .... 

- 
.. 	- 

05 0.1 
r wir: 

Paulo He rique Leirias 
Aiixiliar/Juramerlido 

Cartorio tiistribuidor, Contador, 
Avali4d9 	Judicial, 	Partidor 	e 

113 Depoidario Publico da Comarca 
de Dois Vizinhos 	— 	Parana. 



https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216825728,VARPessoa=21682  ic/LI V/ 411 / 5728VARUf... 

it 
VOLTAR. 

cAir 
CAIXA ECONOMICA F ti—ERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrigao: 	20324313/0001-02 

Raz5o Social: I N DE ALMEIDA LTDA ME 

Enderego: 	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA / CENTRO / CURITIBA / PR / 85660- 
000 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuigao que the 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigaes e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigagoes com o FGTS. 

Validade: 04/09/2017 a 03/10/2017 

Certificagao Numero: 2017090406225338275043 

Informagao obtida em 12/09/2017, as 17:53:52. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216825728,VARPessoa=216825728,y5M- •R R.. 1/1 



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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
CNPJ: 20.324.313/0001-02 

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 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricoes em Divida Ativa da Uniao junto a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pUblicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes socials previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Cinico do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 13:52:21 do dia 05/09/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 04/03/2018. 
COdigo de controle da certidao: 8A39.EBC1.B640.88E8 
Qualquer rasura ou emenda invalidard este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 12/09/2017 



CONTRATO SOCIAL 
	

0, 1 
I. N. DE ALMEIDA LTDA 

1- INES CHERON DE ALMEIDA, 
Brasileira, vitva, aposentada, portadora da 
carteira de Identidade RG n° 5.226.865-6 
SESP/PR, expedida pelo Instituto de 
Identificacao do Parana e CPF n° 014.896.259-92, 
residente e domiciliado a Rua Presidente Costa e 
Silva, n° 642, Centro, Dois Vizinhos, Parana, 
CEP 85.660-000. 
2- NILTON DE ALMEIDA, Brasileiro, casado 
pelo regime parcial de bens, do comercio, 
Portador da Carteira de Identidade RG 7.742.255-
2 SESP/PR, expedida pelo Instituto de 
Identificacao do Parana, e CPF n° 034.488.939-
43, residente e domiciliado a Rua Presidente 
Costa e Silva, n° 642, Centro, Dois Vizinhos, 
Parana, CEP 85.660-000 e; 

DA DENOMINAcAO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girara sob a denominacao social de I. N. DE 
ALMEIDA LTDA, tera sede e domicilio matriz, na Rua Presidente Costa e Silva, n° 642, 
Centro, Dois Vizinhos, Parana, CEP 85.660-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade que tern por objetivo a exploracao no ramo de: 
90.01-9/02 — Producao Musical; 82.30-0/01 — Servicos de organizacaes e feiras; 77.39-
0/03 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto 
andaimes; 90.01-9/06 — Atividades de Sonorizacao e de Iluminacao. 
CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciara suas atividades em 01 de junho de 2014 

e seu prazo de duracao a indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS 
CLAUSULA QUARTA: O capital social sera de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma, 
inteiramente subscrito e integralizado pelos socios em moeda corrente do Pais, ficando 
distribuido nas se uintes ro or Oes: 

SOCIOS QUOTAS VALOR R$ 

INES CHERON DE ALMEIDA 114.000 114.000,00 

NILTON DE ALMEIDA 6.000 6.0000 

TOTAL 120.000 120.000,00 
CLAUSULA QUINTA: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condicaes e preco, o direito de preferencia para a sua aquisicao se postas a 
venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao contratual pertinente. 
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade dos socios é limitada ao valor de suas quotas, 
mas todos responderao solidariamente pela integralizacao do capital social. 

DA ADMINISTRAcA0 DA SOCIEDADE 
CLAUSULA SETIMA: A administracao da sociedade cabers ao socio NILTON DE 
ALMEIDA, com os poderes e atribuicao de administrar os negocios sociais, vedados, no 
entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigacees seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou 
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizacao de outro socio. 



JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE DOISVIZINHOS 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 22 /0 5 / 2 0 " 
SOB NUMERO: 4 12 0 7 657 4 8 
Protecolo: 14/319334-1, DE 21/06/2014 

DP. ALMSIDA LTDA 

CONTRATO SOCIAL 
I. N. DE ALMEIDA LTDA 

CLAUSULA OITAVA Os administradores farao jus a uma retirada mensal, a titulo de 
pro-labore, em valores pelos mesmos estabelecidos, independentemente de alteracao deste 
contrato. 

DO EXERCICIO 
CLAUSULA NONA: 0 exercicio social sera encerrado no dia 31 de dezembro de cada 
ano, quando sera° levantados o Balanco Patrimonial, a Demonstracao do Resultado do 
Exercicio, e denials demonstracOes e relatorios exigidos pelas normas contabeis e pela 
legislacao, cabendo aos socios na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

DA TRANSFERENCIA 
CLAUSULA DECIMA: A sociedade nab se dissolvers pelo falecimento ou interdicao de 
um dos socios, mas continuara corn os socios remanescentes, sendo que o meeiro e os 
herdeiros do socio falecido, ou representante do socio que for declarado interdito somente 
poderao ingressar na sociedade observando-se o que disp'Oe o presente contrato sobre a 
substituicao e admissao de novos socios. 

DAS DISPOSIcOES GERAIS E TRANSITORIAS 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependencia, mediante alteracao contratual assinada por todos os 
socios e que sejam estas identificadas. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, 
que nao estao impedidos de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenacao criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos palicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra 

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes 
de consumo, fe pitblica ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Dois Vizinhos, Parana, para o 
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 

E, por se acharem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento 
juntamente corn as testemunhas abaixo, em 03 (tres) vias de igual teor, datilografadas e 
rubricadas apenas no anverso, devendo ser arquivado no Registro Pfiblico das Sociedades 
Mercantis (Junta Comercial) e no(s) orgab(s) de registro e fiscalizacao profissional. 

Dols Vizinhos 19 de maio de 2014. 

SEBASTIA0 MOTTA. 
SECRETARIO GERAL 

NILTON DE ALMEIDA 

iya,s 	ri1e4A pc( cam; 1/ 	or 

INES CHERON DE ALMEIDA 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

I 

GOVERN° DO ESTADO 
limeade as Faunae 

Certiddo Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 016883772-00 

 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 20.324.313/0001-02 
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda PCiblica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acessOrias. 

Venda ate 10/01/2018 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov  br 

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet !Viatica (12/09/2017 17:55:31) 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

 

011 

GOVERNO DO ESTADO 
Secreted. de Fa ands 

Certidao Narrativa 
de Inexistencia de Inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS 

N° 016883776-80 

 

Certifico, para fins de comprovacao perante terceiros, que o CNPJ 20.324.313/0001-02, nao 
consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Parana, nao possuindo, 
portanto, numero de inscrigao estadual, de acordo corn pesquisa realizada na base de dados do 
mencionado cadastro. 

Esta certidao nao isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do 
Parana, para os casos previstos na legislagao. 

Venda ate 12/10/2017 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagina I de 1 
Emitldo vie Internet Priblice (12(09/2017 17:56:26) 



PRIMEIRA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE.  
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

CNN 20.324.313/0001-02 
NIRE 41207865748 

1- INES CIiERON DE ALMEIDA, brasileira, 
aposentada, Portador da Carteira de 

Identidade RG n° 5.226.865-6 SESP/PR, expedido 
pelo Institut° de Identifieaclo do Parana e CPF 
014.896.259-92, residente e domiciliado na Rua 
Presidente Costa e Silva, n°642, Centro, Dois 
Vizinhos, Parana, CEP 85.660-000. 
2- NILTON DE ALMEIDA, brasileiro, casado 
pelo regime partial de bens, do comercio, Portador 
da carteira de Identidade RG n° 7342.255-2 
SESP/PR, expedido pelo Institute de Identificacao 
do Parana e CPF n° 034.488.939-43, residente e 
domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, n°642, 
Centro, Dois Vizinhos, Parana, CEP 85.660-000. 
unicos socios da empresa I. N. DE ALMEIDA 
LTDA - ME, corn sede e domicilio na Rua 
Presidente Costa e Silva, n°642, Centro, Dois 
Vizinhos — Parana, CEP 85.660-000. Registrada na 
junta comercial do Parana sob o n° 41207865748, 
em 	22/05/2014, 	inscrito 	no 	CNII 
n°20.324.313/0001-02, resolvent assim alterar o 
contrato social, conform clausulas e condicoes 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado os dadas da socia INES CHERON DE 
ALMEIDA onde consta Portador da Carteira de Identidade RG n° 5.226.865-6 SESP/PR, 
expedido pelo Institut° de klentificaeab do Parana passa a ser naseida em 22/02/1950, 
Portador da Carteira de Identidade RG n° 5.226.865-6 SESP/PR, expedido pelo Institute de 
Iclentificaeao do Parana, data de expedicao 12/02/1988. 
CLAUSULA SEGUNDA: Flea alterado os dados do sacio NILTON DE ALMEIDA onde 
consta Portador da carteira de Identidade RG n° 7.742.255-2 SESP/PR, expedido pelo 
Institute de Identificaeao do Parana passa a ser nascido em 10/02/1983, Portador da carteira 
de Identidade RG n° 7.742.255-2 SESP/PR, expedido pelo Institut° de Identificacab do 
Parana, data de expedicao 30/04/1996. 
CLAUSULA TERCEIRA: Fica alterado a segunda clausula do contrato social onde consta 
objetivb a exploracab no ramo de Producao musical, Servicos de organizacties e feiras; 
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de use temporario, exceto andaimes, 

‘c• 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 02/08/2017 16:24 SOB N° 20175301735. 
PROTOCOLO: 175301735 DE 01/08/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11702977958. NIRE: 41207865748. 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

Libertad Bogus 
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CURITIBA, 02/08/2017 
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PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

CNPJ 20.324.313/0001-02 
NIRE 41207865748 

Atividades de sonorizacito e de Iluminacao passa a ser promocao musical; servicos de 
organizacOes e feiras, congressos, exposicoes e festas; aluguel de palcos, coberturas e 
estruturas de use temporario, exceto andaimes; atividades de sonorizacao e de iluminac5o; 
producLio de espetaculos de rodeios, vaquejadas; gestao de instalacCtes de esportes; servicos de 
alto-falante e de sonorizac5o em veiculos motorizados ou n5o, corn a finalidade de 
publicidade. 
CLAUSULA QUARTA: Fica alterado a clausula quarta onde consta capital social de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas, no valor 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos socios em moeda 
corrente do Pais passa a ser capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 
200.000 (duzentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, tendo urn aumento de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais) divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R$1,00 
(urn real) cada, Integralizados da seguinte forma entre os 
a) Socia INES CHERON DE ALMEIDA aumenta seu capital em R$36.000,00 (trinta e 
seis mil reais) divididos em 36.000 (trinta e seis mil) quotas no valor de R$ 1,00 (urn real) 
cada, integralizados neste ato em moeda corrente do pais. 
b) 0 sock) NILTON DE ALMEIDA aumenta seu capital em R$44.000,00 (quarenta e 
quatro mil reais) divididos em 44.000 (quarenta e quatro mil) quotas no valor de R$ 1,00 (urn 
real) cada, integralizados neste ato em moeda corrente do pais. 
SOCIOS QUOTAS VALORES R$ 

INES CHERON DE ALMEIDA 150.000 150.000,00 

NILTON DE ALMEIDA 50.000 50.000,00 

TOTAL 200.000 200.000,00 

CLAUSULA QUINTA: Da consolidaciio do contrato: A vista da modificacao ora ajustada e 
em consonfincia cam o que determina o art. 2031 da lei n° 10.406/2002, os socios resolvem 
por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a 
partir desta data, as clausulas e condiceies contidas no contrato primitivo, que adequado as 
disposic6es da diferida lei n°. 10.406/2002 aplicaveis a este tipo societario a ter a seguinte 
redacAo. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

CNN 20.324.313/0001-02 
NIRE 41207865748 

1- INES CHERON DE ALMEIDA, brasileira, 
viava, aposentada, nascida em 22/02/1950, 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 02/08/2017 16:24 SOB N° 20175301735. 
PROTOCOLO: 175301735 DE 01/08/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11702977958. NIRE: 41207865748. 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
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PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

CNPJ 20.324.313/0001-02 
NIRE 41207865748 

3( 

Portadora da Carteira de Identidade RG 
5.226.865-6 SESP/PR, expedido pelo Institute de 
Identificacao do Parana, data de expedicao 
12/02/1988 e CPP 	014.896.259-92, residente e 
domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, n°642, 
Centro, Dois Vizinhos, Parana, CEP 85.660-000. 
2- NILTON DE ALMEIDA, brasileiro, casado 
pelo regime partial de bens, do comercio, nascido 
cm 10/02/1983, Portador da carteira de Identidade 
RG n° 7.742.255-2 SESP/PR, expedido pelo 
Institut° de Identificacao de Parana, data de 
expedicao 30/04/1996 e CPF n° 034.488.939-43, 
residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e 
Silva, n°642, Centro, Dois Vizinhos, Parana, CEP 
85.660-000. Onicos socios da empresa 1. N. DE 
ALMEIDA LTDA - ME, corn sede e domicilio na 
Rua Presidente Costa e Silva, n°642, Centro, Deis 
Vizinhos Parana, CEP 85.660-000. Registrada na 
junta comercial do Parana sob o tip 41207865748, 
em 	22/05/2014, 	inscrito 	no 	CNPJ 
n°20.324.313/0001-02, resolvers assim consolidar o 
contrato Social, conforme clausulas e eondiebes 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade lira sob a denominacab social L N. DE ALMEIDA,  
LTDA - ME, tern sede e domicilio matriz, na Rua Presidente Costa e Silva, n°642, Centro, 
Dois Vizinhos Parana, CEP 85.660-000, 
CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade matriz que tem por objetivo a exploracao no ramo de 
promocao musical; servicos de organizacoes e feiras, eongressos, exposicBes e fiestas; aluguel 
de palcos, coberturas e estruturas de use temporario, exceto andaimes; atividades de 
sonorizactio e de iluminacao; producao de espetaculos de rodeios, vaquejadas; gestao de 
instalacties de esportes; servicos de alto-falante e de sonorizack em veiculos motorizados ou 
nab, corn a finalidade de publicidade. 
CLAUSULA TERCEIRA: A. sociedade iniciou suas atividades ern 01 de junho de 2014 e 
seu prazo de duracao é indetenninado. 
CLAUSULA QUARTA: A sociedade tern o capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
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PRIMEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

CNPJ 20324.31310001-02 
NIRE 41207865748 

inteiramente subscrito e integralizado pelos socios em moeda corrente do. Pais, ficando 
distribuidas nas seguintes proporOes: 
SOCIOS QUOTAS VALORES RS 

INES CHERON DE ALMEIDA 150.000 150.000,00 

NILTON DE ALMEIDA 50.000 50.000,00 

TOTAL 200.000 200.000,00 
CLAUSULA QUINTA: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedillas ou transferidas 
a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quern fica assegurado, em igualdade de 
condiebes e preco, a direito de preferencia para a. sua aquisicao se pastas a venda, 
formalizando, se realizada a cessaa delay, a alteracao contratual pertinente. 
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade dos secios 6 limitada ao valor de suas quotas, mas 
todos responderao solidariarnente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA SETIMA: A administracao da sociedade cabers a secia NILTON DE 
ALMEIDA, corn as poderes e atribuicao de administrar as negocios socials, vedados, no 
entanto, a uso do name empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigacoes seja em favor de qualquer dos quotistas au de terceiros, bem coma, onerar on 
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizacao de outro sock). 
CLAUSULA OITAVA Os administradores farao jus a uma retirada mensal, a titulo de pro-
labore, em valores pelos mesrnos estabelecidos, independenternente de alteracao deste 
contrato. 
CLAUSULA NONA: 0 exercicio social sea encerrado no dia 31 de dezembro de cads ano, 
quando serao levantados o Balanco Patrimonial, a Demonstracao do Resultado do Exercicio, e 
demais demonstracoes e relatorios exigidos pelas normas conabeis e pela legislacao, cabenda 
aos secias na proporcao de suas quotas, as lucros ou perdas apuradas. 
CLAUSULA DECIMA: .A sociedade na-0 se dissolvers pelo falecimento au interdicao de urn 
dos skies, Inas continuara com os skies remanescentes, sendo que a rneeiro e as herdeiros 
do sect() falecido, ou representante do socia que for declarado interdito somente poderao 
ingressar na sociedade observando-se a que dispoe o presente contrato sabre a substituicao e 
adrnissao de novos sOcios. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial on outra dependencia, mediante alteracao contratual assinada par todos as sOcios e que 
sejam estas identifi cad as. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os adrninistradores declararn, sob as penas da lei, que 
nao estao impedidos de exercer a administracao da sociedade, par lei especial, ou em virtude 
de condenacao criminal, on par se encorttrarern sob os efeitos dela, a pena que vele, ainda que 



NILTON DE ALMEIDA 
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INES CHERON DE ALMEIDA 

PR1MEIRA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
1. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

CNN 20.324313/0001-02 
NIRE 41207865748 

temporariamente, o acesso a cargos palicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita 
ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concontncia, contra as relaeo'es de consumo, fe 
pUblica ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foto de Dois Vizinhos, Parana, Para o 
exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 

E, por estarern assim justos e contratados, lavram datam c assinam o presente 
instrumento particular de alteracao de Sociedade Empresaria Lirnitada, ern 01 (wna) via, 
obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Dois Vizinhos - Parana, 17 de julho de 2017. 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIcA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.324.313/0001-02 

Certidao n°: 136890637/2017 
Expedigao: 12/09/2017, as 17:58:42 
Validade: 10/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica -se que I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

20.324.313/0001-02, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Piablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagdo Previa. 

DO-vidas e sugest6eo: ,:ndtiitst.jus.br 

Pagina 1 de 1 	fit 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DOES VIZINHOS 

E'STADO DO PARANA 

11  0 0 9 1 4 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

A presente CERTIDAO prova a regularidade para corn a Receita Municipal de I. N. DE ALMEIDA 
LTDA - ME, CNPJ no 20324313000102, referente a tributos mobiliarios e imobiliarios, para fins 
CI nico e exclusivo de ACOMPANHAMENTO REGULARIDADE . 

Socios: NILTON DE ALMEIDA E INES CHERON DE ALMEIDA 

Ressalvado o direito da Fazenda PCiblica do Municipio de cobrar quaisquer creditos tributarios, 
certifico, para a finalidade acima mencionada, nao existir, nesta data, debitos fiscais em nome do 
requerente . 

Certidao emitida as 17:48:13 do dia 16/08/2017 (hora e data de Brasilia). 

A autenticidade desta certiclao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Dois 
Vizinhos - Estado do Parana na Internet, no enderego http://www.doisvizinhos.pr.gov.br  

A certiclao expedida em nome de pessoa juridica abrange exclusivamente o estabelecimento 
identificado no CNPJ. 

Codigo de controle da certiciao: {79A04FF2-FEC1-4F67-BADF-43FDEF8F9030} 

A validade desta negative é ate 30/11/2017. 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. Certidao expedida gratuitamente. 
www.cndoniine.com.br  

http://pmdv.cndonline.com.brinegativa_emissao_imp_pj.asp?codigo={79A04FF2-FEC1-4F67-BADF-43FDEF8F9030} 1/1 
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I.N. DE ALIVIE. DA LTDA — ME - CNN 20.324313/0001-02  

CARTA DE EXCLUSIVIDADE CONCEDIDA POR BANDA MUSICAL A EMPRESARIO 
EXCLUSIVO 

CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

Por este instrumento juridico particular, os mOsicos/artistas da(o) Banda 
Detroit:JULIANO CARVALHO DELLA NINA, CPF/MF n° 039.076.919-38 
RG n°8.671.497-3, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste, Pr; DHIEGO 
WELTER KINCELER, CPF/MF n° 089.380.009-07 e RG n°12.492.094-9, residente e 
domiciliado no Centro Sul de Dais Vizinhos, Pr; LEDIMARA VAZQUEZ DE OLIVEIRA, 
CP F/MFn° 029.986.259-32 e RG n° 6.474.767-3, residente e dorniciliada na Avenida Rio 
Grande do Sul, Bairro Sagrada Familia em Dois Vizinhos, Pr; EDER LUIS DE OLIVEIRA, 
CPF/MF n° 995.173.450-20 e RG n° 50.673.070-81, residente e domiciliado em Francisco 
Beltrao, Pr; ELITON MAYER, CPF/MF n° 028.586.129-86 e RG n°3.401.408, residente e 
domiciliado em Sao Miguel D'Oeste, Sc; AGUINALDO RAFAEL DE OLIVEIRA, CPF/MF n° 
016.904.439-44 e RG n°6.594.695-5, residente e domiciliado no Centro Sul em Dois 
Vizinhos, Pr; LUCAS EMANUEL ENGELS, CPF/MF n°101.210.279-37 e RG n°10.831.460-
5, residente e domiciliado a Avenida Mexico, Dois Vizinhos, Pr, de acordo corn o art. 25, 
inciso III, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
deLicitacOes) e alteracOes posteriores, para todos os fins de direitos e obrigacoes, 
concedem a presente:CARTA DE EXCLUS1VIDADE 

a empresa (I. N. de Almeida — ME — Banda Detroit), CNPJ/MF n° 20.324.313/0001-
02,sediado(a) na Rua Presidente Costa e Silva, 642, centro, Dois Vizinhos, Pr, representando 
Iegalemnte por NILTON DE ALMEIDA, CPF n° 034.488.939-43 e RG n° 7.742.255-2, 
residente e domiciliado na Rua do Comerc 	ntro Norte, Dois Vizinhos, Pr. 

c • ellA Ott 
uANOCARVALHO DELLA NINA EDER LUIS DE OLIVEIRA 

ELITON MAYER 

; 
AGOINALDO RAFAEL DE OLIVEIRA 



Am 	elle 
Prefeito Municipal 

Munidpio de Capanema - PR 

Protocolo Niimero: 6 	 Capanema, 27 de Setembro de 2017 
Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitacao. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante Protocolo n° 6 o presente 
processo devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagdo de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboracao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitacao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragan da minuta do instrumento convocathrio da licitagao e da minuta do 
contrato; 

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

Atenciosamente, 

Avenida Governador Pedro Virrato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

Processo inexigibilidade: 6 	 Capanema, 27 de Setembro de 2017 

PROTOCOLO NUMERO: 6 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio niimero 06 expedido em 27/09/2017, informamos a existencia 
de previsdo de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigacOes 
decorrentes da aquisigao constante do oficio ntimero supra, sendo que o pagamento sera 
efetuado através da Dota do Or amentaria 
DOTACOES 

Exercic Conta Funcional programatica Fonte 	jNatureza da Grupo da 
io da 
despes 
a 

da 
despes 
a 

de 
recurso 

despesa fonte 

2017 1230 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

Cordialmente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (16) 3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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CONTRATO N° XXX/ 2017 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A EMPRESA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servigos corn 
fornecimento de material, sem vinculo empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, 
Estado do Parana., inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. 
AMERICO BELLE, de outro lado a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o 

, situada a 	 XX , XXXXXX - CEP: X)OCX - 
BAIRRO: 	 CIDADE/UF: 	 /XX, neste ato 
representada pelo Sr(a). 	 , inscrito no CPF n° XXXXXXXX, residente e 
domiciliado em 	 /XX, doravante denominada CONTRATADA, vem 
firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 
e legislagdo pertinente, obedecidas as condigOes estabelecidas na licitagdo realizada 
na modalidade Processo inexigibilidade N° xx/2017, que fazem parte integrante 
dente instrumento, mediante as clausulas e condigiies a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMACAO 
DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETACAO DE MUSICA, 
PROMOVIDO ATRAV8S DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os 
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condigOes expressas no 
Processo de Inexigibilidade N° xx/2017, juntamente com a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  

2.1. Os servigos e o fornecimento dos materials contratados serao realizados por execugdo 

indireta, sob o regime de empreitada por prego global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1. Os servigos e o fornecimento do material sera() executados conforme o Processo de 

Inexigibilidade e a Proposta apresentada pela Contratada. 

3.2. A CONTRATADA devera executar os servigos e o fornecimento do material utilizando-

se dos materials e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos a serem 

prestados, conforme disposto no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 

apresentada. 

Avenida Govcrnador Pedro Viriato Parigot dc Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanerna - PR 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificacoes e disposto no Processo 
de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, qual seja: a) Quanto a Estrutura de Som: 
Quatro lines e duas subgraves por lado, 75 metros de estrutura (trelicas) de aluminio, uma mesa 
de som digital, oito potencias pra public° de ate 8.000 (oito mil) pessoas; b) Quanto a Estrutura 
de iluminacio, duas maquinas de fumaea, laser e strobos; c) Quanto a Equipe: Dois cantores, 
uma 	cantora, 	UM 	guitarrista/violinista/vocal, 	urn 	baixista/vocal, 	UM 
tecladista/acordeonista/vocal, um baterista, um tecnico de PA, urn tecnico de palco, urn tenico 
de iluminacao, um produtor, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas 
contratuais; 

b) Arcar corn toda a despesa de alimentacdo dos integrantes da Banda, bem como dos demais 

funcionarios da CONTRATADA, envolvidos corn a prestacao dos servicos; 
c) Providenciar por sua inteira e exclusiva responsabilidade, os alvaras e licencas necessarias 

expedidas pelas reparticOes pUblicas competentes, bem como aquelas exigidas pelas associacCies de 
Direitos Autorais; 

d) Arcar corn o pagamento de eventuais direitos autorais, em decorrencia das reproduciies das 

obras musicais executadas pela Banda Detroit durante o Festival Municipal de Interpretacao de 

Miisica de Capanema / PR, nos dial 13/10/2017, 20/10/2017, 03/11/2017, 13/11/2017 e 14/11/2017; 
e) Promover a confeccionar e promover o pagamento das ART'S da parte de estrutura 

metalica (da montagem de palco), da iluminacao e do som; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo maxim° fixado no Edital, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecOes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, a criterio da Administracao; 
g) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela acdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

h) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem 

executados, de conformidade corn as normas e determinacOes em vigor; 

i) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que 

adentrardo o orgao para a execucdo do servico, os quais devem estar devidamente identificados por 
meio de cracha.; 

j) Responsabilizar-se por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias 

e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade 
Administracao; 

k) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientaceies da Administracdo, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
1) Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao 

Avenida Governador Pcdro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 83760-000 
Fonc:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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dos servicos; 

m)Ndo permitir a utilizacao do trabalho do menor; 

n) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 

assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

o) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que esta obrigada, exceto nas condicOes 

autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINAcA0 DOS  

SERVICOS  

5.1. A Empresa devera iniciar a prestacao de servicos nos dias 13/10/2017, 20/10/2017, 

03/11/2017, 13/11/2017 e 14/11/2017, durante a realizacao do Festival Municipal de Interpretacdo de 

Musica do Municipio de Capanema/Pr. 

5.2. A Banda Completa devera se deslocar ate as comunidades nos dias acordados em 

tempo habil para a realizacao dos ensaios antes da apresentacao official. 

5.3.A Banda devera respeitar os horarios para inicio e termino das suas atividades. 

5.4..A Banda devera apresentar-se completa em todas as fases do FESTIVAL. 

5.5. A BANDA acompanhara os candidatos inscritos para a interpretacao da musica 

por eles escolhida. 

5.6. A cada noite, ap6s a apresentacao dos candidatos, criancas, amadores e cantores 

profissionais, a Banda animas o baile da comunidade. 

5.7. A Banda devera acompanhar os mais de 150 candidatos e ensaid-los antes das 

apresentacOes. 

5.8. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada a Administragdo. 

5.9. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 

apresentada, promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo com as determinagOes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade 

e da sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

Avcnida Govcrnador Pcdro Viriato Parigol dc Souza, 1080 - Ccutro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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e) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos contratados, por 

servidor especialmente designado, anotando em registro prOprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mes e ano, bem come, o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigOes no 

curso da execuedo dos servicos, fixando prazo para a sua correedo; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, na forma do 

contrato; 

1) Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condieOes de 

habilitagdo e qualificaedo exigidas na licitaedo. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAcAO 
0.1. E vedada a subcontratagan total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

0.1. 0 valor do contrato é de R$ R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 

8.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, 

materials de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 90 (noventa) dias, a partir da data da 

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

0.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/xx/2017 e 

encerramento em xx/xx/2017. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

0.1. 0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela 
Unica. 
0.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao 
recebimento definitivo do fornecimento do servico.  
0.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail,  
nos 	enderecos 	eletronicos: 	empenho(&,capanema.pr.gov.br 	e/ou 
comprasAcapanema.pr.gov.br, ou entregue em maos das servidoras designadas, para 
fins de liquidacao de empenho.  

Avenida Governador Pcdro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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0.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
0.5. A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado 
da empresa informando a Agencia Bancaria e o namero da Conta a ser depositado o 
pagamento. 
0.6. Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 
0.7. A nota fiscal devera ser emitida pela prOpria Contratada, obrigatoriamente corn o 
ntimero de inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas 
de pregos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn 
outros CNPJs. 
0.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos 
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagdo ou junto ao Cadastro 
de Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados 
caso a CONTRATADA apresente situagao regular. 
0.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagdo de reajustamento 
ou atualizagao monetaria do valor devido. 

0.9.1. 	A CONTRATANTE condiciona o pagamento dos servigos contratados, a 
comprovagao da inexistencia de debito corn o Sistema de Seguridade Social, 
conforme determina o art. 195 § 3°, da Constituigao Federal. 

0.10. Na ocasido do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da 
Contratante, alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 

respectivo mes do pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os 
pagamentos ficarao retidos ate posterior solugao apontada através de Processo 
Administrativo, sem prejuizos de quaisquer outras disposigOes contratuais. 
0.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada 
neste Edital, ern especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
titulo, sob pena de aplicagdo das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos 
decorrentes. 
0.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipOtese, o prazo para pagamento 	 apOs a regularizagdo da situagao, nap 
acarretando qualquer onus para a Contratante. 
0.14. Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes 
hipeteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 
0.15. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou 
prestacao de service contratado; ou 
0.16. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na 
contratacao, bem come o Imposto sobre Services de Qualquer Natureza (ISSQN), nos 
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 
0.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e 
contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigol dc, Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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a apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
0.18. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as  
multas e/ou indenizagoes devidas pela contratada. 
0.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla defesa, 
corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 
0.20. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 
0.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

0.0.1. Ao final da execugao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentard a Nota Fiscal da aquisigao/servigos executados. 

0.0.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data 

da apresentagdo da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota 

relatada pela CONTRATADA, bem corno para avaliar a conformidade da aquisigao/servigos 

executados. 

0.0.3. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos e/ou 

fornecimentos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o 

cronograma na etapa subsequente. 

0.0.4. A aprovagdo previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados. 

0.22. Apes a aprovagao, a CONTRATADA emitira. Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

0.23. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital. 

0.0.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura Pica condicionado a verificagao da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos e o fornecimento 

dos materiais efetivamente executados. 

0.24. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servigos e/ou do fornecimento dos materiais 

identificada pela Secretaria de Educagao, Cultura e Esportes ou circunstancia que impega 

a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a Contratada providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a 

comprovagdo da regularizagdo da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a 

Contratante. 

0.25. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrOnica, 

a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
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0.26. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

0.0.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 

o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

0.0.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 

contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficard condicionado 

a apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.26. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 

depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente. 

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

ordem bancaria para pagamento. 

0.28. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

0.29. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

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

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 

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

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

(6 / 

100) 

365 

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

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabera a CONTRATADA 

apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual 

competira., no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos materiais e/ou dos servicos 

executados, para fins de recebimento definitivo. 

11.2. 0 recebimento definitivo tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucaes exigiveis. 
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11.1.1. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos 

executados, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pela solicitagao, com a finalidade de verificar a adequagao dos 

servicos e materiais, e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisOes finals que 

se fizerem necessarios. 

11.1.2. ApOs tal inspegao, sera. lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

11.1.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, 

defeitos ou incorrecOes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a 

fiscalizagao nao atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servicos ate que sejam sanadas 

todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Definitivo. 
11.2. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca 
por outro sem defeito, ou de acordo com a proposta apresentadas, e refazer os servicos 
dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem aplicadas as sangOes 
estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de troca. 
11.2.1. Na hipOtese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado 

tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 

(cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

11.2.2. 0 recebimento defmitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

fox-ca das disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao 

abaixo discriminada: 
DOTACOES 

Exercic 
io da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
forte 

2017 1230 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 
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13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 

exercicio subsequente correrao a conta das dotagties orgamentarias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO  

14.1.A execugao dos servigos contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizagdo e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, corn as atribuicoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, 

conforme detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

0.0.1. 0 representante da Contratante devera ser professional habilitado e corn a 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos 

servigos e o fornecimento dos materiais. 
14.1. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item nao 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execugdo dos servigos contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora 

contratados, prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 

apresentada. 
0.2. As determinagOes e as solicitaga es formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE encarregado da fiscalizagdo do contrato deverao ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
0.3. 0 Contrato sera acompanhado e fiscalizado pala Sra. Jeandra Wilmsen, funcionaria 
da Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte. 

1. CLAUSULA DECIMA. QUINTA - DAS ALTER/WOES 
1.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
1.2. A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os 
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
1.2.1. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

1.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, 

o reajuste sera convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-

se o indice INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA 	DAS INFRACOES E DAS SANCOES 
ADMINISTRATIVAS  

16.1 Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 
licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 
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b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

0 Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
a. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas 

no subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e 
criminal, as seguintes sangoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
16.2 . Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora 
de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a 
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao 

dos servicos, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual 

maximo de 10% do valor total da contratacao, a partir do qual estara configurada a 

sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do 

contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer 

clausula ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisio do 

contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, 

havendo a possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensdo temporaria de participagao em licitacao e impedimento de 

contratar corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja 

promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
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concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes 

e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

16.3 	As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitacao e 

impedimento de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administracao poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

16.4. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes 

sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

16.5. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 

16.6. A sangdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administracao Pablica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.7. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 

Permanente de Licitagdo. 

16.8. A autoridade competente, na aplicacao das sangOes, levard em consideragdo a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade. 

16.9. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 

judicialmente. 

16.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.11. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 

cabiveis. 

17. CLAUSIJLA DECIMA SETIMA MEDIDAS ACAUTELADORAS, 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Pablica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 
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a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, 

especificagOes, projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, memoriais, 

projetos, prazos e proposta apresentada; 

c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do servigo e do fornecimento dos materiais, nos prazos 

estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servigo e na entrega dos materiais; 

e)A paralisagao do servigo e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa 

comunicagao a Administragdo; 

f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagao da contratada corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao 

admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragao e autorizagao em contrato. 

18.1.2. 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

18.1.3. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do 

§ 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

18.1.4. A decretagdo de falencia ou a instauragdo de insolvencia civil; 

18.1.5. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado; 

18.1.6. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execugao do contrato; 

18.1.7. Razoes de interesse pliblico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que este_ 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

18.1.8. A supressao, por parte da Administragdo, dos servigos, acarretando 

modificagdo do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 

n° 8.666/93; 

18.1.9. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 

o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagOes pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagOes e mobilizagOes e outras 

previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagdo; 
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18.1.10. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administragdo decorrentes do servigo e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja 

recebidas, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbagao da ordem interna ou 

guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de 

suas obrigagoes ate que seja normalizada a situacao; 

18.1.11. A nao liberagdo, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para 

execugao do servigo e da entrega dos materials, nos prazos contratuais; 

18.1.12. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugao do contrato; 

18.1.13. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, 

sem prejuizo das sangOes penais cabiveis. 

0.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

0.3. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado 

o contraditOrio e a ampla defesa. 

0.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

0.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida 

dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolugdo da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

0.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizagbes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do Contrato, ate 

o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste 

instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NON,A - DOS CASOS OMISSOS. 

19.1. 	Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato 

serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 

1990 - COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei 

Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais 

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 

Contrato, independentemente de suas transcrigOes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO 
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20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia 

ittil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  
21.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem 
ser dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, 
Comarca de Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

CAPANEMA, xx/ xx/ 2017. 

AMERICO BELLE 
	

MODOCXXX 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Tramitagao do Processo 
Processo: 	2724 / 2017 	 Data: 28/09/2017 12:31 	Situagao: Encaminhado 

Requerente: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 CPF: 	63225824968 

Contato: 	ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI - Tel: (46) 3552 - 1136 - Cel: (46) 99975 - 3198 

Assunto: 	soucrrAgAo DO SETOR DE LICITAcA0 - Versao: 1 

Descricao: 	PROCESSO INEXIGIBILIDADE: 6 PARA CONTRATA°A0 DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E 
ANIMA°A0 DURANTE A REALIZAcA0 DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETWAO DE 
MUSICA,PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR. 

4 2  

Equiplane 

 

Ocorrencia: 	4 	 Data: 28/09/2017 12:31:00 	 Previsao: 19/10/2017 

De: 	ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: 	LICITACAO" 

Anexo: 

Descricao: IDENTIFIQUEI SEVEROS PROBLEMAS NA NUMERAcA0 DA MINUTA CONTRATUAL QUE PRECISA SER CORRIGIDO NO 
MOMENTO DA IMPRESSAO. TAMBEM SOLICITO QUE SE,' ' APRESENTADA 1) JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA 
ESCLARECENDO A RAZAO DA ESCOLHA DA BANDA DE )IT PARA 0 EVENTO; 2) COMPROVA°A0 QUE A BANDA 
DETROIT E CONSAGRADA PELA CRITICA ESPECIALIZA1` OU PELA OPINIAO PUBLICA; 3) CONTRATOS E NOTAS FISCAIS 
DE SERVIcOS DO MESMO PORTE REALIZADOS ANTER1 ,MENTE, PARA SE COMPROVAR QUE 0 PREQ0 PRATICADO 
ESTA DENTRO DE MERCADO; 4) SUBSTITUIcA0 DA CAI A DE EXCLUSIVIDADE APRESENTADA, VISTO QUE 0 
DOCUMENTO APRESENTADO NAO POSSUI SEQUER DA' A DA EDICAO, 0 QUE A COLOCA EM XEQUE. NO MAIS, desde je, 
procedi as correcOes no arquivo, que seguem destacadas em vermelho. DESDE QUE ATENDIDAS AS CONDIOES E 
DOCUMENTOS EXIGIDOS ACIMA, solicito a completa montagem do PA, assinado, numerado e rubricado. Apes, retorne para 
emissao de Parecer Juridico previo a publicagao. Att. Romani Barbosa Procurador Municipal 

Ocorrencia: 	3 	 Data: 28/09/2017 10:59:00 	 Previsao: 	11/10/2017 

De: 	ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: 	PROCURADORIA 

Anexo: 

Descricao: 	ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE OU EMISSAO DE ' ECER JURIDICO DA INEXIGIBILIDADE. 

Ocorrencia: 2 	 Data: 28/09/211  10:11:00 	 Previs5o: 19/10/2017 

De: 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: 	LICIT/WA0* 

Anexo: 

Descricao: PROCESSO INEXIGIBILIDADE: 6 PARA CONTRATAcAO RANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMAcAO 
DURANTE A REALIZAcAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DL ERPRETA°A0 DE MUSICA,PROMOVIDO ATRAVES DA 
SECRETARIA DE EDUCAQAO, CULTURA E ESPORTES ' 	'UNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

Ocorrencia: 1 	 Data: 28/09/2,1  10:11:32 	 Previsao: 19/10/2017 

De: 	 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa: 	ETAPA INICIAL 

Anexo: 

Descricao: 	Abertura do processo. 

SW 500.2055c rptProcessoFicha 	 630155.90 	13:46:00 
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EIS C 
buscar no site 

XVIII FECCAMJULIO TEVE UM OTIMO NIVEL E PUBLIC() COMPARECEU 

Noticia 

Publlcado em: 26/07/2017 as 12:09:00 

Autor: SECRETARIA DE COMUNICACAO 

(http://www.camposdejulio. mt.gov. br//ph pTh umb/phpThumb. ph  p? 
src=../fotos_bancoimagens/138.jpeg&h=768&q=100) 
Campos de JOlio esteve em festa entre os dias 20 e 22 de julho, corn o tradicional Festival de Cangao que 
contou corn candidatos de alto nivel de conhecimento tecnico e musical nas apresentagoes musicals que 
abrilhantaram as tits noites de competigoes corn tal qualidade poderia ser comparada as grandes 
competigoes naciona is. 

Organizado pela Secretaria de Culture Esporte e Turismo sob o comando da queridissima Neuza Moleiro 
Gouveia, a XVIII edigao do festival da cangao de campos de Julio teve a colaboragOo dos servidores 
dedicados e ainda de urn corpo de jurados extremamente criterioso e de olhares e ouvidos atentos as 
apresentagoes, o que resultou na classificagao de excelentes candidatos que vieram de diversas partes 
desse nosso brasil para competir no nosso municipio. 

A animag5o esteve por conta da Banda DETROIT do Parana que desde terra feira dia 18 /07/2017, colocou-
se a disposigao dos calouros inscritos para os ensaios. 

Diferente de outras cidades, a populagao teve o privilegio de prestigiar o evento nas fres noites corn entrada 
franca, essa a mais urns das maneiras que a administrag5o municipal tern de democratizar o acesso a cultura 

e as demais formas de manifestagoes etnicas ao povo camposjuliense. 

A secretaria da cultura através do email: cultura@camposdejulio.mt.gov.br  (mailto:cultura@camposdejulio.mt.govbr)  se coloca a disposig5o de todos aqueles que 
quiserem os videos das suas apresentagoes. 

As premiagoes foram de 800 a 5000 reais, valores esses que tern como finalidade estimular a participagao de candidatos dos mais altos niveis de competigao. 

CLASSIFICACAO DA CATEGORIA INFANTIL 

1° LUGAR — CAROLINE PRATES NETO (Conquista D'oeste) 

2° LUGAR — KAIQUE BUENO SOARES (Indiavai) 

3° LUGAR — MANUELA WEBER (Cuiaba) 

4° LUGAR — ALGUSTO MICHEL AMORIM (Tangara da Serra) 

5° LUGAR — BEATRIZ FREITAS MATOS (Peixoto de Azevedo) 

http://www.camposdejulio.mtgovtr/Noticias/Xviii-feccamjulio-teve-um-otimo-nivel-e-publico-compareceu/ 	 1/3 
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XVIII FECCAMJULIO TEVE UM OTIMO NIVEL E PUBLICO COMPARECEU Prefeitura Municipal de Campos de Julio 

CLASSIFICACAO DA CATEGORIA JUVENIL 

1° LUGAR — RHILLARY MILLEID TOSTA (Indiavai) 

2° LUGAR —RAIELY ANDRESSA (Campos de Julio) 

3°  LUGAR —NELSON ROCHA FILHO (Peixoto de Azevedo) 

4° LUGAR — KETLYN DOS S. RICALDO (Campos de Julio) 

5° LUGAR — ISADORA CARLA GRILO (Araputanga) 

00 

CLASSIFICAQA0 DA CATEGORIA ADULTO 

1° LUGAR — RHUAN E RANGEL (Maraba-PA E Saudade Do Iguagu-PR) 

2° LUGAR —JOSE D'AVILA E FABIUANO LUIZ (Comodorc e Pontes e Lacerda) 

3° LUGAR — MAIK E MAYARA (Peixoto De Azevedo) 

4° LUGAR — KESIA SILVA SANTOS (Nobres) 

5° LUGAR — YURI E QUTIERREZ (Tangara da Serra) 

6° LUGAR — MARCIEL DA SILVA FREITAS (Peixoto de Azevedo) 

7° LUGAR — KALITA PAIVA E FLAVIO ABREU (Indiavai) 

(http://www.camposdejulio.mt.gov.brilphpThumb/phpThumb.php?sr  - 	 n51139.jpeg&h=768&q=100) 

(http://www.camposdejulio.mt.gov.brilphpThumb/phpThumb.php?src=../fotos_bancoimagens/140.jpeg&h=768&q=100)  

Voltar 0 

Noticias relacionadas 

29/08/2017 

FANFARRA MUNICIPAL INICIA OS ENSAIOS PARA 0 DIA 07 DE SETEMBRO 

r\--VisuaIizar Notfcia (Noticias/Fanfarra-municipal-inicia-os-ensaios-para-o-dia-07-de-setembro22 

29/06/2017 

PROGRAMA FESTA GAUCHA FAZ TRANSMISSAO AO VIVO DA FEIRA MUNICIPAL 

Visualizar Noticia (Noticias/Programa-festa-gaucha-faz-transmissao-ao-vivo-da-feira-municipaln 
	I 

    

http://www.camposdejulio.mt.gov.br/Noticias/Xviii-feccamjulio-teve-um-otimo-nivel-e-publico-compareceu/ 
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28/09/2017 	 Juinanews - Nesta quarta-feira tern jantar dancante corn Banda Detroit do Parana em Juina 

16:34:58 Quinta-Feira, 28 de Setembro de 2017 

NOTICIAS 

25/11/2014 00:00 

Nesta quarta-feira tern jantar dangante corn Banda Detroit do Parana em Juina 

Fonte: Juina News 

Uma noite de quarta-feira diferente. Esse é o objetivo dos organizadores do grande e delicioso jantar dancante que sera realizado na noite desta quarta-feira dia 26 

de novembro na loja da Maconaria no bairro modulo — 2 em Juina, no noroeste de Mato Grosso. 

0 jantar dancante com rodizios de pizzas e massas sera animado pela Banda Detroit do estado do Parana. Esta banda esteve animado a noite no palco externo da 

festa do pea° de boiadeiro da cidade de Juina este ano. 

Os Ingressos sio IlmItados, os Interessados para adqulrem mesas deverao entrar em contato no telefone: (66) 9201 35 39. 

0 jantar dancante sera nesta quarta-feira dia 26, organizacao é da Delta Eventos. 

A Banda Detroit 

Ha mais de 25 anos a Banda Detroit esta entre as mais solicitadas para anima* de bailes de formatura, casamentos, festivals de mOsica, exposicoes, feiras 

agropecuarias, rodeios, aniversarios de municipios e outran festividades pelo Brasil afora. 

Excelentes profissionais, uma invejavel estrutura de som e 'lumina* e constantes investimentos em tecnologia nos possibilitam oferecer uma apresentagao de 

altissimo nivel. Seu evento podera figurar entre as mais de 100 apresentacoes que a Banda Detroit realiza anualmente nos estados do Parana, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goias, Minas Gerais, Rondonia e outros. 

SEJA 0 PRIMEIRO A COMENTAR 

Comentar 

Nome 

Nome 

E-mail 

111 E-mail 

Enderego 

http://www.juinanews.com.br/noticias_verphp?id=14819 	 1/2 
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GUIAS 	 SOBRE 0 MUNICIPIO 

quarta-Teira, 25 de maio de 2016 

Banda Detroit comemora 30 anos corn gravacao de DVD 
Em urn evento que promete ser memoravel, elaborado para reunir palico de 

Dois Vizinhos e de toda a regiao, a Banda Detroit 'Fara a gravag5o de urn DVD 

comemorativo, alusivo aos 30 anos de carreira. 0 evento acontece nesta 

quarta-feira, 25 de maio, vespera de feriado de Corpus Christi, nas 

dependencias do Chaplin Centro de Eventos, em Dois Vizinhos, a partir 

das 21 horas. 

A Banda Detroit, uma des mais conhecidas e solicitadas bandas-show de todo 

o Sul do Brasil, completa 30 anos de uma trajetOria de absoluto sucesso e por 

isso recebe essa justa homenagem, personificada pole gravagao de urn DVD 

que servira como referencia para o mercado regional das festas de formaturas, 

casamentos, aniversarios e eventos em geral. 

A hoje duovizinhense Banda Detroit é originaria da cidade de Maringa, no 

Noroeste do Parana. Ha 30 anos, os mOsicos Serafico Medeiros de Arairjo 
(AraCijo), Tibirica Alves de Carvalho (Tiba, ja falecido), e Sergio Pop (Serjao), 

se reuniram em tomb de ideia de crier uma bands de rock, para dar vas5o 
energia criativa e ao gosto musical do trio e tambem para atender aos 

inameros pedidos de juventude maringaense, dando origem ao grupo que se 

transformaria em urn dos maiores (cones regionals. Sob a . lideranga do 
vocalista Araujo, a Banda Detroit foi fiel a sua origem, se apresentando apenas em shows de rock pesado, durante dois anos. Apes esse period°, 

corn a saida de Serjao, a Banda Detroit passou a diversificar seu repertOrio, acompanhando as tendencies musicals da epoca, tornando-se uma 

bands versatil, de personalidade refinada, tocando todos os estilos musicals. Isso chamou ainda rnais a atengao do prblico para a banda, que 

passou a ser muito requisitada pars atuar em formaturas e outros eventos sociais. A partir dos anos de 1992 e 1993 o grupo passou a viajar por 

todo o Brasil, atuando em eventos corporativos a convite de grandes empresas como Natura, 0 Boticario, Johnson & Johnson, Basf e outras 

multinacionais sediadas em diversas capitais brasileiras, que viam ne Banda Detroit o estilo, a estrutura e os grandes profissionais capazes de 

corresponder as suas necessidades e expectativas. Arairjo conduziu a Banda Detroit ate o ano de 2013, solidificando sua atuagao e 

transformando o nome Detroit em sin6nimo de entretenimento de altissima qualidade em diversos estados brasileiros. 

A partir de 2013, urn novo capitulo da hist6ria de uma das bandas mais conhecidas e admiradas do Sul de Brasil comeca a ser escrito. Adquirida 

pelos empresarios Evandro Caldato e Nilton de Almeida, a Banda Detroit se transfers pars Dois Vizinhos, no Sudoeste do Estado. Em 2014, corn 

a safda de Evandro Caldato, nova mudanga societaria coloca a empress sob o comando de Nilton a Ines de Almeida. Porem, 	rnudancas 

administrativas em nada afetaram o desempenho da Banda Detroit, que continuou sua trajet6ria de sucesso, recebendo constantes 

investirnentos. Sua estrutura foi revitalizada, corn a chegada de novos e modernos equipamentos, veiculos e, principalrnente, corn o aporte de 

profissionais de altissimo nivel, em todos os setores, que aperfeigoaram seu desempenho e, corn suas qualidades individuals, alavancaram ainda 

rnais o ja reconhecido talento coletivo do grupo. 

Q Buscar 

kssim, para marcar a data e comemorar junto do public° — seu maior patrim6nio e motivador — a Banda Detroit realize urn grande show, corn 

entrada franca, pars que toda a regiao posse admirar uma das melhores estruturas voltadas para o segmento de formaturas e eventos 

corporativos em nivel regional, estadual e ate mesmo nacional. 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

PUBLICIDADE 

LBuscar Empresas 

Lrodas as categoria 

imobiliarlas 

Imobiliaria Marcar 
Vendas de lotes, can 

chacaras, sitios, faz( 

sudoeste do Parana 

Materials de Construcao 

LM Materiais de Co 
Trabalha corn todos 

para construgao e re 

Corn qualidade e pre  

Instrumentos Musicals 

Casa Sertaneja 
Casa Sertaneja atua 

CD's, DVD's, produh 

eletrodomesticos e e 

http://www.portaldoisvizinhos.com.br/notindividual.asp?id=25006#.Wc1LGWhSyM8 
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PREFEITURA MUNICIPAL. DE NAVIRAf 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

N6CLE0 DE LICITAcOES E CONTRA.TOS 
CNN 03.155.934/0001-90 

Czt-002154-0MCM4-WW: 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRANT ENTRE SI 0 MUNICIPIO DE NAVIRAi E A 
EMPRESA I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 

- CONTRAT.ANTES: Municipio de Navirai, Pessoa Juridica de Direitolico Inferno, corn sede a 
Praca Prefeito Euclides Antonio Fabris n.0  343, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2  03.155.934/0001-90 
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa L N. de Almeida Ltda - ME, Pessoa Juridica de 
Direito Privado, estabelecida it Rua Presidente Costa e Silva, n". 642, Bairro: Centro, Cidade: Dois Vizinhos 
- PR, CEP: 85.660-000, inscrita no CNPJ/MF 20.342.313/0001-02, denominada CONTRATADA. 

II - REPRESENTA1V 	Representa a CONTRATANTE a Sra. Caroline Touro Beluque Eger, 
Superintendente da Fundaciio Cultural e Ordenadora de Despesa conforme Decreto e 035/2017, 
brasileira, portadora do CPF/MF n' 992.652.061-87 a Cedula de Identidade RG n° 114.0551 SSP/MS, 
Rua Niteroi, 159-Centro e a CONTRATADA o Sr. Nilton de Almeida, brasileiro, Casado sob o regime de 
comunhdo parcial de bens, do comercio, Portador da Carteira de Identidade RG: 7.742.255-2 SESPIPR, 
CPF: 034.488.939-43, residente a domiciliado a Rua Presidente Costa a Silva, n°. 642, Centro- Dois 
Vizinhos - PR, CEP: 85.660-000. 

III - DA AUTORIZAcA0 DA DISPENSA DE LICITA00: 0 presente Contrato a celebrado em 
decorrencia da autorizaciio do Sr. lose Izauri de Macedo, Prefeito Municipal, exarada em despacho constante 
do Pro cesso rzg 18712017, gerado pela Inexigibilidade n2  014/2017, que faz parte integrante e 
complementar deste Contrato, corn se nele estivesse contido. 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente Contrato a regido pelas cldusulas a condigoes nele contidas, 
pela Lei nQ {3.666/93, a denials normas legais pertinentes. 

USULAPRINIEIRifit# OBJET 
	

gP,9r 
	

104M 

1.1 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAcAO DE EMPRESA PARA REALIZAck0 DE 
ENSAIOS E APRESENTA0,0 NO 11.° FESTIVAL DE MOSIC.A. SERTANEJA, POPULAR 
E KID'S E, COM SHOW DA BANDA DETROIT, A SER REALIZADO NA 16.3  FEJUNAV 
FESTA JUNINA DE NAVIRAi - MS 

1.2 - A apresentagao artistica mencionada no caput desta chiusula compreende unicamente a apresentacdo 
pdblica da "BANDA DETROIT', ndo podendo ser entendido em qualquer hipdtese, sob qualquer alegacito 
ou pretexto, que este contrato esteja vinculado ou associado a qualquer outro tipo de atividade que ncTo a 
acitna prevista. 

USULA.SEGUNDA:::,4 4:16;BRIGAC40: 

2.1 - Aletn des obrigacdes resultantes da observiincia da Lei 8.666/93 silo obrigacifes da CONTRATADA: 

T. Execu tar a entregar coin pontualidade o serviao ofertado 

Comunicar imediatantente e por escrito a Administractio Municipal, através do respectivo fiscal do 
Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, pars que sejarn adotadas 
as providencias de regularizacdo necessarias; 

III. Atender corn prontiddo as reclarnacoes por parte do recebedor dos services e do fiscal do contrato. 

Praca Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0*"67) 3409-1500 - Cep 79950.000 - e-mail: licitacaotanaviraians.gov.b: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAf 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NOCLEO DE LICITACOES E CONTRATOS 
CNI)3.  03.155.934/0001-90 

IV. Manter todas as condiedes de habilita0o exigidas na presente inexigibilidade. 

2.2 - Alem das abrigagaes resultantes da observdncia da Lei 8.666/93 sib obrigae5es da. CONTRATANTE 

I. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos corn a CONTRATADA; 

II. As despesas de hospedagem e alinzentaedo (café da manhu, ahnocv, janfar e lanches, corn 
refrigerantes) para 12(doze) pessoas dgua mineral suficiente para a equipe tecnica durante os 
trabalhos de montagenildesniontagem do equiparnento + 36 (trinta e seis) garrafas de rigua mineral 
no palco, para consumo da banda durante cada apresentacifo. 

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato. 

IV. Notificar a CONTRATADA por escrito e corn antecedencia, sobre multas, penalidades e quaisquer 
ddbitos de sua responsabilidade; 

V. Aplicar as sanceies administrativas contra tuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

14-04-14...tg4c0$447. RAO ICE mE§t4 (5,00.s.$ERMP 

3.1 - A Banda Detroit deverd participar dos ensaios corn os participantes do Festival de Mr sica Popular, 
Sertaneja e Kids, alern de realizar apresentaelies durante a 15.° Fejunav - Pesta junina de Navirai - corn 
carga horaria, a ser determinada pela Fundagio Cultural deste Municipio. 

3.2 - A contratante se conzpromete em custear todas despesas de alimentaclio a hospedagem dos 11 (craze) 
integrantes da equipe da Banda Detroit, sendo: 

• 2 cantores; 	 • 1 tecladista I acordeonista / vocal; * 1 tecnico de iluininacdo 
• I cantora; 	 • 1 baterista; 	 • 1 produtor  
• 1 guitarrista / violonista vocal; 	• 1 teenier) de PA; 
• 1 baixista / vocal; 	 • 1 teenier, de palco; 

3.3 -A Contratada, deverd apresentar a Estrutura de iluminagilo e cendrio, de acordo coin o descrito na 
proposta apresentada: 

• Painel Led de alta definicilo (PTO) corn m2; 	• 2 brut de iluminactio, duos indquinas de 
• 12 movings beam 200 	 fumaea, laser e strobos 
• 16 canhaes de LED; 

3.4 - A Contratada, sujeitar-se-ei a ?finis mpha a irrestrita fiscalizagao por parte da Administragab 
Municipal, encarregada de acompanhar a execucdo do seroico e prestando esclarecimentos solicitados 
atendendo as reclarnaceies formuladas, inclusive todas as entregas a anexar a Nota Fiscal, qual devera ser 
acompanhado por urn encarregado da Pasta. 

.f$144 	 V.4.4OR E:CO/sIDIt()ESi)E PAGAME14' 

4.1 - 0 valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixo e 

rTh  4.2 - No valor pactuado estiio inclusos todos as tributos e, ou encargos socials, resultantes da operaclio 	\  
adjudicatoria concluida, inclusive despesas corn fretes e outros. 	 \NAV 

Praca Prefeito Euclides Antonio Fabric, 343 - Telefax (0**67) 34094500 - Cep 79950-000 - 	Iicitacao@navirai.ms.gov.b' 
2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA1 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NUCLEO DE LICITAcOES E CONTRATOS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

43 

4.3 — 0 pagarnento sera* efetuado em ate 30 (trinta) dias, a cantor da apresentacdo da respectiva Nota Fiscal. 

4.4 - A Nota Fiscal deverd ser ernitida pela contratada, obrigatoriamente corn o mesmo nfinzero de inscricito 
no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas de preps, bent coma da Nota de 
Empenho; 

4.5 Em caso de devolucifo da Nota Fiscal pars correccio, o prazo pars pagarnento passard a fluir apOs a sua 
reapresentacdo. 

4.6 - 0 pagarnento so sera efetuado ape's a contratada apresentar as seguintes documentos: 

I - 40.2:44 

II - .certidtTo Corthirtta Positiva: corn Efeito de Negativir de Debitos relativos170.5 Tribtitos Federais 
Divida Ativa do 	abrangendo 11.5 Contribttifdes Previdencidrias, de acordo coin a Portatia !VIE 

tle 05 de seie2ribro de 2014.' 

.ertidtlo 

IV - iCertWo Negativa de 
..ecle do licitante;. 

V 	Are 
`CIVDT; 

#1:411$.tik' ,:f2w74- pp.,1:040: 

5.1— Os preps deverdo ser expressos em reais, fixos e irreajusttiveis. 

5.2 — Pica ressalvada a possibilidade de alteracdo dos .precos, caso ocorra o desequilibrio economic° financeiro 
do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alinea "d" da Lei 8.666/93. 

5.3 — Caso ocorra a variactio nos preps, a contratada deverd solicitor formalmente a PREFEITURA, 
de-oidanzente acompanhada de documentos que comprovern a procedencia do pedido. 

USULA SE 
	

...,1::1.05.4WTORPIRIAK 
	 • 

6.1 - 0 prazo de vigencia do contrato serd ate a dia 31 de dezembro de 2017, contados do assinatura deste 
instrumento, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos terms da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA SETIMA — RECURSO ORcAWLENTARIO: 

7.1. A despesa decorrente da execucdo do objeto correrci a cargo da seguinte dotacdoorcamentdria: 
o FUNDA0 0 DE cuuuRA DOTACAO: 06.01.13.392.0503,2.026-33.90.39 (R 2994). 

Si —Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666193, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sabre 
o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, par dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto, ate 

o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

Praca Prefeito Euelides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0"67) 3409-1500 - Cep 79950-000 - 	licitacao&lavirai.ms.gov.h 
3 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NUCLEO DE LicaAgit-5Es E CONTRATOS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

8.2. Em caso de inexecuck total on parcial do pactuado, em raztio do descumprimento de qualquer das 
condicks avengadas, a contratada ficara sujeita as seguintes penalidades nos fermos do art. 87 da Lei n. 
8.666/93: 

I. Advertencia; 

II. Multa de 10% (dez por canto) do valor do contrato, 

III. Suspenstio temporaria de participar de licitack e impedimenta de contratar corn a Administracab por 
prazo nab superior a 2 (lois) anos e, 

IV. Declaracdo de inidoneidade porn licitar ou contratar corn a Administracdo Publica. 

8.3 - Quern convocada dentro do prazo de validade da sue proposta, nab celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentack falsa exigida pare o certain, ensejar o retardarnento da execugdo de 
seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuck do contrato, comportar-se de modo 
inianeo on cometer fraude fiscal, ficarti impedida de licitar e contratar corn a Una°, Estados, Distrito 
Federal ou Municipios pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital a no 
contrato e das demais cominacks legais. 

8.4 - As penalidades somente poderik ser relevadas ou atenuadas pale autoridade corn.  petente aplicando-se o 
Principio da Proporcionalidade, em razdo de circurtstancias fundamentados em fates reais e comprovados, 
desde que formuladas por escrito e no prazo maxima de 5 (cinco) dias niteis da data em que for oficiada a 
pretenscio da Adnzinistragdo no sentido da aplicacdo da pena. 

8.5 - As multas de que trata este capitulo, deverk ser recolhidas pelas adjudicatarias em conta corrente em 
agenda bancdria devidamente credenciada pelo municipio no prazo maxima de 05 (cinco) dias a contar da 
data da nottficagab, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

8.6 - As multas de que trata este capitulo, sertio descontadas do pagarnento eventualmente devido pale 
Administraeab ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pea adjudiaildria em conta corrente 
em agenda bancaria devidamente credenciada pelo municipio no prow maxim de 05 (cinco) dias a contar 
da notificacao, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

44 EP. LEA 	pA 	CONTRA 

9.1 - A rescisk contratual podern ser determinada por ato unilateral e escrito da Administrack, nos casos 
enumerados nos incisos 1, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal re 8.666/93; 

Wf4$1:4A00b 	p4 POsucAciio 

10.1. Dentro do prazo legal, contact° de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciara a publicack de 
resumo deste contrato na imprensa oficial do municipio (http://www.diarimunicipaLcom.brlassomasu  ). 

1.181JIA DECEVIA P 	 DA FISCALIZA 	0 CO 

11.1 Sera responsavel por fiscalizar a execugdo do presente contrato, a pessoa a seguir nomeada: a Sra. 

Cassia Regina Calciolari Tonelli, Assistente Administrativo Escolar, cujo cantata sera pelo telefone (67) 
3924-4193 ou na sede da Fundacito de Cultura silo a Rua Bunji Tadano, nn. 094 — Centro. 

Praca Prefeito Euclides Antonio Fabris, 343 - Telefax (0**67) 3409-1500 - Cep 79950-000 e- 	licitacao@naviraians.gov.bi  
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ROSINEIA A AR 
Matricula : 1664-0 

Tesientiiltha 2 

IRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

NOCLEO DE LICITAcoES E CONTRATOS 
CNPJ 03.155.934/0001-90 

147-4:P -AO sk01.0.04 P FoRdaggls-, 
12.1. Pica cleft° o Foro da Cornarca de Navirai Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questoes 
oriundas deste Contrato, corn renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (dues) vies de igual teor e forma, as quais foram 
lida e assinadas pelas parfes contratantes, na presenca de duos testemunhas. 

NAYIRAI - MS, 31 de mato de 2017. 

111 	„ 

CAROLINE TOU EL1  Q t E EGER 
Superintendence da Fundacao d Culture e 

Ordenadora de Desp. confirme Dec. n' 035/17 
C7oniratanre 

NiLTON DE ALMEIDA 
I. N. de Almeida Lida - ME 

CNPJ 20.342.313/0001-02 
Cotaratada 

 

1.$10 	14.11, 

/0.314- 

A '144.V1'..  
ciost2' moofi " 

•rO?le 	.°654‘i 
Testemunhas 

CASSIA REGINA CAL S RI TONELLI 
Matricula nt 9434 
Fiscal de Cantrell() 

F. c ) 
, 

,• RENATA DYENERODRIG'UES OP ,Aat  
Matricula : 3275-1 

Testeintinka I 

Praca Prefeito Euclides Antonio Pabris, 343 - Telefax (0**67) 3409-1500 - Cep 79950-000 - e-mail: licitacaoanaviraians.gov.bi  
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28/09/2017 	 Prefeitura Municipal de Navirai 

0 0*5 2 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 

NUCLEO DE LICITACOES E CONTRATOS 
RATIFICACAO - INEXIGIBILIDADE N°. 014/2017 

Ratifieo e Homologo a Inexigibilidade de Licitacao, nos termos do 
art. 25, Inciso III da Lei n° 8.666/93, e suas alteracoes posteriores, na 
forma declarada pela Procuradoria Juridica do Municipio de Navirai -
MS, em conformidade com a justificativa constante no: 

PROCESSO: 187/2017 — INEXIGIBILIDADE: 014/2017 
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO 
DE ENSAIOS E APRESENTACAO NO 11.° FESTIVAL DE 
MOSICA SERTANEJA, POPULAR E KID'S E, COM SHOW DA 
BANDA DETROIT, A SER REALIZADO NA 15.a FEJUNAV - 
FESTA JUNINA DE NAVIRAI — MS. 
EMPRESA VENCEDORA: I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
CNPJ: 20.342.313/0001-02 
ITEM: 001. 
VALOR: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 
RECURSO ORCAMENTARIO: FUNDACAO DE CULTURA 
DOTACA.0: 
06.01.13.392.0503.2.026-33.90.39 (R 2994). 
DATA DA RATIFICACAO: 25/05/2017 

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER 
Superintendente da Fundacao de Cultura e 
Ordenadora de Despesas conforme 
Decreto n°. 035/17 

Publicado por: 
Renata Dyene Rodrigues Lopes 

COdigo Identificador:EEA51A5D 

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado 
do Mato Grosso do Sul no dia 29/05/2017. Edicao 1857 
A verificacao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/  

http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/materia/EEA51A5D 	 1 /1 



28/09/2017 	 Prefeitura Municipal de Navirai 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI 53 

NUCLEO DE IACITACOES E CONTRATOS 
RETIFICACAO — RATIFICACAO — INEXIGIBILIDADE N°. 014/2017 

O Municipio de Navirai, através do NUcleo de Licitacoes e Contratos, 
TORNA PUBLICO que RETIFICA A PUBLICACAO DA 
RATIFICACAO, referente a Inexigibilidade n° 014/2017, publicado 
no Dian° Oficial dos Municipios do Estado de Mato Grosso do Sul, 
n°. 1862, no dia 05 de junho de 2017. 
ONDE SE LE: 20.342.313/0001-02 
LEIA—SE: 20.324.313/0001-02 
Os demais termos permanecem inalterados. 

Navirai (MS), 22 de junho de 2017. 

Publicado por: 
Renata Dyene Rodrigues Lopes 
Codigo Identificador:0E602915 

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado 
do Mato Grosso do Sul no dia 23/06/2017. Edicao 1875 
A verificacao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/  

http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul/materia/0E602915 	 1/1 



28/09/2017 Transparencia Fly 

Municipio de Campos de JCilio - MT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO 

Contratos 

Descricao do contrato 
Wirier° do contrato: 79/2017 
Data de assinatura: 06/07/2017 
Data da publicagao: 09/08/2017 

Vencimento do contrato: 05/09/2017 
Contratado: I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
CPF/CNPJ: 20.324.313/0001-02 	

. 

Objeto: 
Contratagao de empresa especializada (banda musical) em animagao de eventos e festivals para ensaio e 
acompanhamento de interprete nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de julho de 2017 no XVIII FECCAMJULIO e 
realizacao de belle no dia 22 de julho de 2017. 

Situagao do contrato: Concluido 
Modalidade da licitagao: Inexigibilidade de licitagao 

Processo de compra: 68/2017 
Licitagao: 

Fundamento legal: 
Tipo de contrato: PRESTAcAO DE SERVIcOS. 
Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO 
Valor inicial (R$): 39.000,00 
Valor final (R$): 39.000,00 

Dotagoes 
• 

Dotagao: 589 - Realizacao do Festival da Cancao 
Elemento: 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

Orgao: 9 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo 
Unidade: 1 - Departamento de Cultura 

Complemento do 
eiemento: 33903999000000 - OUTROS SERVIcOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 

Recurso: 
• 100 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitagao ? FETH 

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01031-018/con_contratos.faces 
	 1/1 



28/09/2017 	 Prefeitura Municipal de Realeza 

 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

 

DEPARTAMENTO DE LICITACAO 

TERMO DE RATIFICACAO 

PROCESSO LICITATORIO N.° 128/2017 

Fica dispensada de licitacao na forma do Artigo 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93, e suas alteraciies em favor de I. N. DE ALMEIDA LTDA -
ME, Inscrita no CNPJ sob n°.20.324.313/0001-02, corn sede na RUA 
PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CEP: 85660000 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Dois Vizinhos/PR„ que tern por objeto 
CONTRATA0.0 DE BANDA PARA 0 XXI FESTIVAL DE 
MUS1CA SERTANEJA E POPULAR DO MUN1CiPIO DE 
REALEZA - PR. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei Federal 
n.°8.666/93 a Dispensa de Licitacao n.° 25/2017, em conformidade 
corn o Parecer da Procuradoria Juridica do Municipio de Realeza. 

Realeza, 03 de Agosto de 2017. 

MILTON ANDREOLLI 
Prefeito 

Publicado por: 
Diana Bamberg 

Codigo Identificador:51AA6BB8 

Materia publicada no Dian° Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 04/08/2017. Edicao 1310 
A verificacao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.beamp/ 

http://mvw.diariomunicipal.com.br/amp/materia/51AA6BB8 
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oe meareza 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

DEPARTAMENTO DE LICITA00 
TERMO DE HOMOLOGACAO 

Considerando a decisao da comissao julgadora; considerando, que 
segundo o parecer da Assessoria Juridica o processo tramitou e seguiu 
os ditames da legislacao pertinente, homologo o resultado da licitacfio 
na modalidade de Processo dispensa n° 25/2017, cujo objeto é a 
CONTRATACAD DE BANDA PARA 0 XXI FESTIVAL DE 
MUSICA SERTANEJA E POPULAR DO MUNICIPIO DE 
REALEZA - PR, em favor da empresa relacionada no resultado da 
licitacao, adjudicando em favor da mesma para que produza seus 
efeitos legais. 

Realeza, aos dois dias de agosto de 2017 

MILTON ANDREOLLI 
Prefeito 

Publicado por: 
Diana Bamberg 

Codigo Identificador:C6308718 

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 04/08(2017. Edicao 1310 
A verificacdo de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.beamp/ 

http://www.diariomunicipatcom.br/amp/materia/C6308718  1/1 



28/09/2017 	 Prefeitura Municipal de Realeza 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

DEPARTAMENTO DE LICITACAO 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE 
SERVICOS N° 242/2017 
CONTRATANTE:M1UNICiPIO DE REALEZA 
CONTRATADA: I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
OBJETO:CONTRATACAO EMERGENCIAL DE BANDA PARA 
REALIZAC/k0 DO XXI FESTIVAL DE MUSICA SERTANEJA E 
POPULAR DO MUNICIPIO DE REALEZA. 
REFERENTE LICITACAO PROCESSO DISPENSA N° 25/2017 
VALOR TOTAL:R$21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS) 
DATA DA ASSINATURA: 02/08/2017 

Publicado por: 
Diana Bamberg 

Codigo Identificador:CA5080A6 

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 04/08/2017. Edicao 1310 
A verificacao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/CA5080A6  1/1 
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Prefeitura Municipal de Realeza 

 

  

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

 

   

DEPARTAMENTO DE LICITAcA0 
RESULTADO DE LICITACAO 

  

  

PROCESSO DISPENSA N.° 25/2017  
PROCESSO LICITATORIO N.° 128/2017 

  

  

ABERTURA: DIA: 02/08/2017 AS 16:00 HORAS. 

  

  

OBJETO: CONTRATAcA0 DE BANDA PARA 0 XXI 
FESTIVAL DE MUSICA SERTANEJA E POPULAR DO 
MUNICIPIO DE REALEZA - PR 

  

  

EMPRESA VENCEDORA: 

   

  

-I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME, COM VALOR TOTAL GERAL 
DE R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais) 

REALEZA, AOS doffs dias de agosto de 2017 

  

 

DARLEI ANDREOLLI 
Pres. 
Comissao Licitacoes 

    

    

Publicado por: 
Diana Bamberg 

Codigo Identificadon2B1D2F83 

 

  

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 04/08/2017. Edicao 1310 
A verificacao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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TERMO DE REFERENCIA PARA LICITAcA0 

DO OBJETO 

Contratacao Emergencial de Banda para realizacao do XXI Festival de Miisica Sertaneja e 

Popular do Municipio de Realeza. 

DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAcA0 

A Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte promove todos os anos diversos 

festivais de musica. Este ano serao fres (03) festivais: II Festival Municipal de Miisica 

Tradicionalista e Raiz; XXI Festival da Miisica Popular e Sertaneja (em tres (03) etapas) e o 

IV Festival Interescolar. A Banda Musical é para o ensaio e acompanhamento dos 

participantes, e show baile apos a realizacao dos festivais. 

O Municipio realizou um Processo Licitatorio corn o mesmo objeto da presente dispensa de 

Licitacao. Porem, o Municipio ira rescindir unilateralmente o Contrato de N° 134/2017, e 

aplicacao da penalidade de advertencia. Segundo Termo Circunstanciado da Secretaria 

Municipal de Educacao e fotos em anexo, a Empresa descumpriu o item 3.5 do Edital que diz 

que a banda contratada devera ter no minimo 01 vocalista, 01 tecladista, 01 violonista, 01 

guitarrista, 01 violeiro, 01 acordeonista e possuir no minimo 04 microfones, alem de Som e 

Ilurninacao de alta qualidade. Da mesma forma, houve relatos de entendedores de miisica que 

o grupo fez use de Playback. Sendo assim houve descumprimento das obrigaciies assumidas 

pela Contratada. 

Conforme declaracoes, anexas ao presente termo, a segunda e a terceira colocada declinaram 

devido ao preco do primeiro colocado ser muito baixo e tambem pela indisponibilidade de 

Agenda, sendo considerada inviavel a aceitacao do objeto. 

O Festival da Mirsica Popular e Sertaneja ja é um Evento Tradicional no Municipio e a 

Secretaria solicitante pretende manter a qualidade do Evento, proporcionando urn momento 

agradavel a populacao e aos calouros. 

Salientamos ainda, que devido ao cronograma da programacao do Municipio, fica inviavel 

adiar o evento, ja marcado para o dia 04 de Agosto de 2017 (sexta-feira). Ja foram 

confeccionados os trofeus e medalhas personalizados para a data prevista, bem como, ja 

foram realizadas inscricoes para o Festival e vendidas fichas para o Jantar, que acompanha o 

Festival. 
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A Segunda eliminatoria esta marcada para o dia 02 de Setembro de 2017 (sabado) e a grande 

final para o dia 21 de outubro de 2017 (sabado). 

DOS VALORES REFERENCIAS DE MERCADO E PREcO 

A Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e Esportes obteve os orcamentos, os quais 

seguem em anexo, e descritos na tabela abaixo: 

ITEM NOME DO PRODUTO/SERVICO QUANT UNIDADE DETROIT APK 	. 
M. S.

MEGA 
ARAUJO 

TOP 

1 

CONTRATAcA0 DE BANDA 
MUSICAL PARA REALIZACAO DO 
XXI FESTIVAL DA MUSICA POPULAR 
E SERTANEJA, EM TRES ETAPAS, 
COM SHOW BAILE NO FINAL DE 
CADA ETAPA. 

1 UNIDADE R$ 21.000,00 R$ 24.000,00 R$ 22.500,00 R$ 22.500,00 

DOS CRITERIOS PARA CONTRATAcAO 

Considerando os orcarnentos anexo; Propomos a contratacdo da empresa I. N. DE ALMEIDA 

LTDA — ME (BANDA DETROIT), visto que a mesma apresentou o orcamento de menor 

valor em pesquisa de precos realizada pela Secretaria Solicitante, para o servico acima 

especificado, e que o preco praticado pela empresa demostra estar compativel coin os valores 

de mercado. 

DA GESTAO E FISCALIZAcA0 DO CONTRATO 

A gestdo e a fiscalizacdo do contrato ficardo a cargo da Secretaria Municipal de Educacdo, 

Cultura e Esporte. 

DOS REQUISITOS PARA CONTRATACAO DA EMPRESA 

Regularidade fiscal. 

DA MODALIDADE DE LICITACAO A SER UTILIZADA 

Dispensa de Licitacdo por se tratar de urn caso de Emergencia, conforme art. 24, inciso IV, da 

Lei 8.666/93. 

Art. 24. E dispensavel a licitacao: 

IV — nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando 

caracterizada urgencia de atendimento de situacdo que possa ocasionar 



prejuizo ou comprometer a seguranca de pessoas, obras, servicos, 

equipamentos e outros bens, pnblicos ou particulares, e somente para 

os bens necessarios ao atendimento da situacao emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e servicos que possam ser 

concluidas no prazo maxim° de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou 

calamidade, vedada a prorrogacao dos respectivos contratos. 

Realeza (PR), 31 de Julho de 2017. 

DARLEI ANDREOLLI 

Presidente da Comissao de Licitacoes 

GERALDINA GAMLA BEDIN 

Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte 

MILTON ANDREOLLI 

Prefeito do Municipio de Realeza 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Educacao, Cultura e Esporte 

Oficio n° 225/2017 	 Capanema, 02 de outubro de 2017. 

A ComissAo de Licitacao 
Prefeitura Municipal 
Nesta. 

Assunto: Justificativa para contratacao da Banda DETROIT. 

A Banda Detroit é urn conjunto musical com mais de 30 anos de experiencia e 
servico de animacao na sociedade. 

E um grupo musical bem formato, corn repertorio diversificado e atende os gostos 
dos municipes. Alem de ser um grupo com integrantes de bom carater, bons profissionais 
e idoneo no curnprimento dos contratos. 

Para o Festival de Interpretacao de Mirsica de Capanema, a Banda Detroit atende 
plenamente as necessidades, pois pela sua experiencia em acompanhar candidatos, 
conseguird dar seguranca aos interpretes calouros, adaptando-se as suas limitacoes bem 
como, aos candidatos profissionais permitira que cada urn de o melhor resultado ao seu 
talento, podendo presentear em alto estilo os municipes pela passagem do aniversario de 
Capanema corn grande espetaculo. 

4112 40 1  
Zara a Teresinha ar ocz 

Secretaria Municipal de 7 ducaca'o, 
Cultura e Espo 

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

enciosamente, 



HOME 	CON'TODO 19° 11° 

Q, Buscar 

	 0616 3 
GOIAS 	 SOME n MUNK:PIO 

GUIA DE EMPRE 

Agencia 
Dois Vizi! 
(46) 3536 

GUM DE EMPRE 

Buscar Empresas 

Todas as categoria 

Imobiliarias 

Kingdom Empreen 
Realiza negocios imi 

satisfagao das parte: 

vinculos presperos, 

Agronegocios 

S 	dade Rural Vi 
specializado em ag 
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02/10/2017 	 Portal Dois Vizinhos 

NOVCIAS - E HON 

quarta-feira, 25 de maio, vespera de feriado de Corpus Christi, nas 

dependencias do Chaplin Centro de Eventos, em Dois Vizinhos, a partir 

das 21 horas. 

A Banda Detroit, uma das mais conhecidas e solicitadas bandas-show de todo 

o Sul do Brasil, completa 30 anos de uma trajetoria de absoluto sucesso e por 

isso recebe essa justa homenagem, personificada pela gravagao de urn DVD 

que servira como referenda para o mercado regional das festas de formaturas, 
casamentos, aniversarios e eventos em geral. 

A hoje duovizinhense Banda Detroit é originaria da cidade de Maringa, no 

Noroeste do Parana. Ha 30 anos, os mCisicos Serafico Medeiros de Aratijo 

(AraUjo), Tibirica Alves de Carvalho (Tiba, ja falecido), e Sergio Pop (Sadao), 

se reuniram em torno da ideia de criar uma bands de rock, pars der vasao 

energia criativa e ao gosto musical do trio e tarnbem pars atender aos 

inumeros pedidos da juventude maringaense. dando origem ao grupo que se 

transforrnaria em urn dos rnaiores icones regionais. Sob a lideranca do 
vocalists Araajo, a Banda Detroit foi fief a sua origem, se apresentando apenas em shows de rock pesado, durante dois anos. Apes esse periodo, 

corn a saida de Serjao, a Banda Detroit passou a diversificar seu repertorio, acompanhando as tendencies musicais da epoca, tornando-se uma 

bands versatil, de personalidade refinada, tocando todos os estilos musicals. Isso chamou ainda mais a atengAo do ptiblico para a banda, que 

passou a ser muito requisitada pars atuar em formaturas e outros eventos sociais. A partir dos anos de 1992 e 1993 o grupo passou a viajar por 

todo o Brasil, atuando em eventos corporativos a convite de grandes empresas como Natura, 0 Boticario, Johnson & Johnson, Basf e outras 

multinacionais sediadas em diversas capitais brasileiras, que viam na Banda Detroit o estilo, a estrutura e os grandes profissionais capazes de 

corresponder as suas necessidades e expectativas. Ara0jo conduziu a Banda Detroit ate o ano de 2013, solidificando sua atuacao e 

transformando o nome Detroit em sinOnimo de entretenimento de altissima qualidade em diversos estados brasileiros. 

A partir de 2013, urn novo capitulo da historia de uma das bandas mais conhecidas e admiradas do Sul de Brasil comeca a ser escrito. Adquirida 

'os empresarios Evandro Caldato e Nilton de Almeida, a Banda Detroit se transfere pars Dois Vizinhos, no Sudoeste do Estado. Em 2014, corn 

a saida de Evandro Caldato, nova rnudanga societaria coloca a empress sob o cornando de Nilton e Ines de Alrneida. Porern, as mudangas 

administrativas em nada afetaram o desempenho da Banda Detroit, que continuou sua trajetOria de sucesso, recebendo constantes 

investimentos. Sua estrutura foi revitalizada, corn a chegada de novos e modernos equipamentos, veiculos e, principalmente, corn o aporte de 

profissionais de alfissimo nivel, em todos os setores, que aperfeigoaram seu desempenho e, corn suas qualidades individuals, alavancaram ainda 
mais o ja reconhecido talento coletivo do grupo. 

Assim, pars marcar a data e comemorar junto do pOblico — seu maior patrim6nio e motivador — a Banda Detroit realiza um grande show, corn 

entrada franca, pars que toda a regiao possa admirar urns das melhores estruturas voltadas pars o segmento de formaturas e eventos 
corporativos em nivel regional, estadual e ate mesmo nacional. 

Fonte. Assessoria de Imprensa 

PUN. ICIDADF 

quarta-feira, 25 de maio de 2016 
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Banda Detroit 

Conheca nossa performance e surpreenda-se com a qualidade, corn a variedade e com a versatilidade do nosso repertOrio. 

Related Ads 
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Watch Movies Online 	I Buy Music Online 

A Banda Detroit convida voce para uma experiencia inesquecivel: conheca nossa performance e surpreenda-se com a qualidade, com a variedade e com 

a versatilidade do nosso repertorio. 

Voce vai compreender por que hi 30 anos a Banda Detroit esti entre as mais solicitadas para a animapao de bailes de formatura, casamentos, 

festivais de mOsica, exposicoes, feiras agropecuarias, rodeios, aniversarios de municipios e outras festividades pelo Brasil afora. 

Excelentes profissionais, uma invejavel estrutura de som e iluminapao e constantes investimentos em tecnologia nos possibilitam oferecer uma 

apresentacao de altissimo nivel. 

Seu evento podera figurar entre as mais de 100 apresentapiies que a Banda Detroit realiza anualmente nos estados do Parani, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Sao Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goias, Rondonia e outros. 

Solicite uma proposta detalhada. Teremos imenso prazer em receber seu contato. 

Bora curtir eb a nossa agenda....Maio terminando com chave de ouro e 

Junho apenas comecando com muito amor, dedicacao e trabalho aNdes,  
e".§1,03 	Simbora porque "0 Show nao pode parar" 

#agendadomes 

Abandadetroit 

Hoshownaopodeparar 

#agendadetroit 

E nesse doming() vespera de feriado 30/04 no Challe clube Venha curtir 

com a Banda Detroit a 3' Cerveja da Noturna...vai ser 

demais!!!!Aguardamos vcs O. Com  - Nilton Almeida Ledi Gui Lilia 

Juliano Della Nina Eliton Mayer Dhiego Welter Kinceler Lucas Emanuel 

Engels Sanderson Munhoz Paulo Calgarotto Brid Detroit Elisandro 

Roberto Sotelo Wollerson Santos 

Segue a agenda do me's de abril I P 	 Muito trabalho 

grapas a Deus... Bora trabalhar, por que " 0 Show nao pode parar" 

BANDA DETROIT EM PASSO FUNDO - RS " 0 SHOW BOO PODE FMB " OBRIGADO 

A POP ART PELA CONFIANCA.... 

Agenda 09Banda Detroit 
	

Marco / 2017 4103 Vamos la 	"0 Show 

nao pode parar"I 

Hoje tem Banda Detroit aqui em Chapea Formatura 	"0 Show nao 

pode Parar" 

Free MP3 Music Downloads 
	

Listen to Music Online 

Best Music Download 	 Online Radio Stations 

VIDEOS (SEE ALL) UARTIST/433181386853237/BANDA+DETROIT/VIDEOSI 

(/artist/433181386853237/Banda+Detroithideos/726865087484864)  

(/artist/433181386853237/Banda+Detroit/videos/708019132702793)  

(/artist/433181386853237/BandeDetroit/videos/56671454033253)  

GENRES 

Casamentos (/genre/75590/Casamentos) 	Banda Show Para Formaturas (igenre/327912/8anda+Show+Para+Formaturas) 

Aniversarios E Eventos Em Geral. (/genre/327913/Anivers%C3ziorios+E+Eventos+Ee+Geral.) 

HOMETOWN 

. 	. 
Dols Vizinhos (/hometown/672446/Dois+Vizinhos) 

RECORD LABEL 

Sigma3 Comunicapao Integrada 

WEBSITE 

http://www.bandadetroit.com.br  (http://www.bandadetroit.com.br ) 

http://www.artistefindercom/artist/433181386853237/Banda%20Detroit 	 1/2 
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Nilton Almeida 

Banda Detroit from Dois Vizinhos 

DIRER BOIS VIZINHOS 11R71515 

(/artist/1433418460240355/GRUPO+GRAMA+SOL) 	 (/artist/135022356604426/P/oC3%A3+Clube+Hugo+%26+Tiago) 

GRUPO qpnrrin SOL Vortist/1433418460240355/GRUPO.GPMFI+SOL) 	 li Clube Hupo B Tiopo (/ortis1/135022356604426/F%C396F13+Clube+Itupo+%26+Tiopo) 

(/artist/256148274459216Nomitfication) 	 (/artist/148369085349677/Catrefas) 

Vomitficalion Vortist/256148274459216/Vomitficalion) 	 Cotref os (/ortist/148369085349677/Cotrefos) 

(/artist/226996440819610Nagner+Allves) 	 (/artist/1533908556929489/Banda+Chama+Viva) 

Vopner Olives Vortist/226996440819610/Vopner+011ves) 	 Banda Charm Viva (/ortist/1533908556929489/Bando+Chamo+Vivo) 

(/artist/183537295155397/Soul+Denied) 	 (/artist/1559247960998966/Miragem+C%C3%BAbica) 

Soul Denied Vortist/183537295155397/Soul+Denied) 	 fhiropern °Mica (/ortis1/1559247960998966/ftliropem+C%C3%BAbica) 

FRIINCISEU TIEI-1R40 

AcOstico Vapor Barato 	 Cantora e Deputada Estadual Mara Lima 

,/artist/454811774570893/Ac%C3%BAstico+Vapor+Barato) 	 (/artist/158170230919952/Cantora+e+Deputada+Estadual+Mara+Lima) 

FicOstico Vapor Borato Uortist/454811774570893/Fic%C396BAstico+Vapor+Baroto) 	 Contora e Deputodo Estodual Moro Limo 

(/artist/205618446216645/Mara+Lima+Divulga%C3%A7/0C3%A30) 	 (/artist/713506982109223/Patricia+Mell) 

(tiara Limo Divulpoctio 	 Patricia (hell Vortist7713506982109223/Potricio+fheW 

Ministerio Interceder (/artist/652111364915524/Minist%C3%A9rio+Interceder) 

(/artist/428111880714332/Forame+Cego) 	 fllinisterio Interceder Vortist/652111364915524/111inist%C3%Fl9rio+Interceder) 

Forome Cepo Vortist/428111880714332/Forome+Cepo) 

Tormentor (/artist/162840957394205fTormentor) 

Tormentor gorlist/162840957394205iTormentor) 

The Outlanders (/artist/543009492401994/The+Outlanders) 

The Outlanders (/ortist/543009492401994/The+Oullanders) 

;Mout p13OUY - PRIVIWY PRIVILY • IIDD LISYING LOGIN 

http://vvww. a  rtistefinder.com/artist/433181386853237/Banda%20Detroit 	 2/2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 
ESTADO DO PARANA 

CONTRATO N. 104/2017 - 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIcOS, 

FIRMADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE 

MANGUEIRINHA ESTADO DO PARANA E A 

EMPRESA I N DE ALMEIDA LTDA ME, NA  

FORMA ABAIXO: 

Febo presente instrumento particular que entre si celebraM; de 

urn lado o MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA, Estado do Parana, pessoa 

Jurldica de Direito Public() Interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas 

Juridicas CNPJ/MF n.° 77.774.867/0001-29, corn sede administrativa na Praga 

Francisco Assis Reis 	1060, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Senhor ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES, brasileiro, administrador, 

portador da Cedula de Identidade RG n.° 1.305.830-0 SSP/PR e inscrito no 

Cadastro de Pessoas Fisicas CPF/MF n.°. 214.272.169-91 residente e 

domiciliado na Chacara Santo Andre, zona rural, no Municipio - de 

Mangueirinha, Estado do Parana, . aqui denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa I N DE ALMEIDA LTDA ME, 

pessoa juridica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ n.° 

20.324.313/0001-02 situada na Rua Presidente Costa e Silva n° 642, CEP: 

municipio de Dois Vizinhos, CEP: 85660-000, Estado do Parana, neste ato 

representada por seu administrador NILTON DE ALMEIDA, inscrito no 

Cadastro de Pessoas Fisicas CPF/MF sob o n° 034.488.939-43, residente e 

dorniciliado na Rua Presidente Costa e Silva n° 642, CEP: municipio de Dois 

Vizinhos, CEP: 85660-000, Estado do Parana. 

CONTRATADA, tendo em vista ao que dispbe as Normas da Lei Federal de 

LiCitagOes e Contratos Administrativos e demais disposigdes legais, bem como 

o objeto constante na Inexigibilidade n.° 007/2017 - PMM, realizado dia 26 de 

, 



PREFEITURA MUNICIPAL bE MANGUEIRINHA 
ESTADO DO PARANA 

abril de 2 	solvem celebrar o presente contrato, mediante as clausylas e 
• • 	• 

cohdigaes abaixo descritas: .  

•;!•"i' 
4 

1111111 
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1111111'1 11'. 
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO — Contratagao de Grupo Musical pare 

ensaios, acompanhamentos e bailes do Evento "Valores da Nossa Terra , 

organizado pelo Departamento de Culture da Secretaria de Educagao e Cultura 

desta municipalidade. 

CLAUSULA SEGUNDA DOCUMENTAcA0 CONTRATUAL - Fica integrado 

a este contrato, independentemente de transcrigao todos os documentos 

integrantes do processo licitatorio (inexigibilidade n.° 007/2017 — PMM). 

CLAUSULA TERCEIRA 	RECURSOS FINANCEIROS 	Os recursos 

financeiros decorrentes Ca referida aquisigao, objeto deste edital, correrao a 

conta do municipio de Mangueirinha, alocado na dotagao 

09004.13.392.17.2.55.339039230000 (2591),,consignada no orgamento 2017. 

11„ 

CLAUSULA QUARTA - 	0 valor global da contratagao do referido 

processo de lnexigibilidade e de R$ 53.400,00 (Cinquenta e tres mil e 

quatrocentos reais). 

PARAGRAFO UNICO - REAJUSTE- Os valores do presente contrato nao 

sofrerao reajuste, 
mid 

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO - 0 pagamento sera efetuado corn prazo 

maximo de 30 (trinta) dias apos a execugao do servigo, através de deposito 

bancario, mediante apresentagao de Nota Fiscal, corn a discriminagao do 

objeto, respectivo valor e numero do processo licitatOrio correspondente. 

CLAUSULA SEXTA - PRAZO DOS SERVIcOS 0 prazo maximo para 

execugao dos servigos ora contratados 07 (sete) meses, epos a homologagao 

do processo licitatorio. 

4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 
ESTADO DO PARANA 

CLAUSUL 	IMA — SUBCONTRATACAO - A CONTRATADA nao podera 

ceder o presente contrato a nenhuma pessoa fisica ou juriclica, sem 

autorizaqao previa por escrito da CONTRATANTE 

CLAUSULA OITAVA - ALTERACOES CONTRATUAIS As inclusoes ou 

alteragOes de quaisquer elementos nao constantes do presente contrato serao 

efetuadas por termo aditivo, que integraraq o mesmo para todos os fins e 

PARAGRAFO UNICO - Fica a licitante CONTRATADA obrigada a aceitar, nas 

mesmas condiceies contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem 

necessarjo em ate 25% vinte ,e cinco por cento do valor inicial atualizado 

deste Contrato, 

CLAUSULA NO4A - PENALIDADES En caso, de atrasa injustificado no 

cumprimento do servico, sera aplicado a Contratada multa moratoria de valor 

equivalente a 1% (urn) per cento sobre o valor total contratado, por dia util que 

exceder ao respectivo prazo. 

PARAGRAFO UNICO: No caso de inexecucao do contrato ou inadimplemento 

de qualquer clausuia o Municipio de Mangueirinha podera, garantida a previa 

defesa, aplicar a CONTRATADA, as sancoes previstas no Art. 87 da Lei 

8.666/93, sendo que em caso de multa esta correspondera, a 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato. 

CLAUSULA DECIMA - APLICACAO DAS MULTAS - Quando da aplicagao 

las multas, o CONTRATANTE notificara a CONTRATADA que tera o prazo de 

10 (Dez) digs para recoher a tesouraria do CONTRATANTE a importancia 

correspondente, sob pena de incorre ern outras sangOes cabiveis. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete ao Senhor Prefeito Municipal, 

representante do CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da 

fiscalizagao a aplicagdo de multas tendo em vista a gravidade da falta cometida 

pela CONTRATADA. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 
ESTADO DO PARANA 

PARAGRA 	EGUNDO Da aplicagao de muitas, cabers recurso pela 

CONTRATADA no prazo de 05 (CinCo) dias; a contar da data de recebimento 

da respectiva notificagao, mediante previo recoihimento da multa sem efeito 

suspensivo, ate que seja devidamente efetuada a justificativa exposta. 0 

CONTRATANTE julgara, no prazo maxima de 05 (Cinco) dias, procedente ou 

improcedente a penalidade a ser imposta, devendo fundaments-la e, se 

improcedente, a importancia recolhida pela CONTRATADA sera devolvida pel0 

CONTRATANTE, nopr zo de op Tres dias contados da data de julgamento. 

CLAUSULA DEC1MA P IMEIRA— RESCtSA0 DO CONTRATO Constituem 

motivos para a rescisao do presente contrato o nao cumprimento de qualquer 

de suas clausulas e condigoes, bem, coma os motivos previstos na legislagdo 

referente a licitagdes e contratos administrativos, sem prejuizo das multas, nos 

termos do artigo 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

PARAGRAFO'PRIMEIRO - A CONTRATADA, reconhece desde ja os direitos 

do CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa, prevista na legislagdo 

referente a licitagoes e contratos administrativos. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer uma das partes podera rescindir o 

presente contrato a qualquer momento, sem justificativas, desde que para 

tanto, notifique a outra, par escrito, corn antecedencia minima de 30 (trinta) 

dias. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RECURSOS PROCESSUAIS - Dos atos de 

rescisao, praticados pelo CONTRATANTE, -cabe pedido de reconsideragdo, no 

prazo de cinco dias uteis, a contar da intimacao do ato. 

PARAGRAFO UNICO - Sobre o pedido de reconsideragao o Prefeito 

Municipal, manifestar-se-6 no prazo de 15 (quinze) dias e podera, ao recebedo, 

atribuir-lhe eficacia suspensiva, desde que o faga motivadamente diante de 

razOes de interesse pUblico. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 
ESTAbO b0 PARANA 

E de respo 	idade da Contratada o comparecimento as etapas dos eventos 

pre agendados, bem como conduzi-las desde os ensaios, acompanhamento 

durante o festival ate o encerramento corn baile. 

§ 1°- As despesas corn hospedagem, alimentagao, estadia, transporte, 

montagem e desmontagem dos equipamentos, correra por conta da 

Contratada. 

§ 2°- Os equipamentos e instrumentos que sera() utilizados nos ensaios, 

no festival e no baile deverao ser de primeira qualidade, sua instalacao e 

manuseio deverao ser realizados por profissional altamente capacitado. 

§ 3°- Os servicos referidos sao inerentes a funcao do CONTRATADO, que, 

portanto, nao podera transferir sua execucao para outrem. 

§ 4° -:A empresa contratada devera responsabilizar-se quanto as datas e 

horarios ora contratados para que nao haja atraso no inicio dos servicos 

sob pena de mu/ta contratual. 

§ 4°- Os servicos contratados sera() executados, nas seguintes datas ,e 

horarios: 

Dia 20 de maio de 2017 - Abertura e Primeira etapa classificatoria 

Comunidade Bela Vista. 

Dia 17 de junho de 2017 - Segunda etapa classificatoria - Comunidade Covo. 

Dia 29 de julho de 2017 - Terceira etapa classificatoria - Comunidade do Ita I. 

.Dia 26 de agosto de 2017 - Quanta etapa classificatOria - Comuniciade Morro 

Verde. 

Dia 23 de setembro de 2017 - Quinta etapa classificatOria - Comunidade Mae 

Terra. 

Dia 20 de novembro de 2017 - Finalissima - Clube Planalto do Iguagu 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 	RESPONSABILIDADE DO 

CONTRATANTE- Supervisionar e fiscalizar a execugdo do contrato 

PARAGRAFO ONICO-Efetuar o pagamento das obrigagoes financeiraS 

er 	 advindas da contratagao 

CLAUSULA DECIMA QUINTA VIGENCIA - A vigencia do contrato sera 22 d 

novembro de 2017. 



I 

DAlkNE DE MELLO MORAES 

CPF: 094.221.89900 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 
ESTADO DO PARANA 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- PUBLICACAO - 0 presente contrato somente 

sutra efeitos legais mediante publicagao. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ARBITRAMENTO DO FORO - As partes 

contratantes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Mangueirinha, 

corn rentIncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer duvidas oriundas 	resente instrumento. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA-  -CbNHECIMENTO DA CONTRATADA -,Ao 

firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciencia do seu 

conte6do, aceitando todas as condigoes nele relatadas. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento 

em duas viassie igual teor e forma, na presenga de dual testemunhas. 

Mangue)r-inh 

IVIUNICiP10 

ELI 10 ERMAN DE _M 

PREF, ITO MUNI 

CONTRATANT 

I N DE ALMEIDA LTDA ME 

NILTON DE ALMEIDA Cd +.• 

CONTRATADA 

KEILA BRAMBILLA 

CPF: 072.874/69-32 
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CARTA DE EXCLUSIVIDADE CONCED1DA POR BANDA MUSICAL A EMPRESARIO 
EXCLUSIVO 

CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

Por este instrumento juridico particular, os musicos/artistas da(o) Banda 
Detroit:JULIANO CARVALHO DELLA NINA, CPF/MF n° 039.076.919-38 e 
RG n°8.671.497-3, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste, Pr; DHIEGO 
WELTER KINCELER, CPF/MF n° 089.380.009-07 e RG n°12.492.094-9, residente e 
domiciliado no Centro Sul de Dais Vizinhos, Pr; LEDIMARA VAZQUEZ DE OLIVEIRA, 
C PF/M Fn° 029,986.259-32 e RG n° 6.474.767-3, residente e domiciliada na Avenida Rio 
Grande do Sul, l3airro Sagrada Familia em Dois Vizinhos, Pr; EDER LUIS DE OLIVEIRA, 
CPF/MF n° 995.173.450-20 e RG n° 50.673.070-81, residente e domiciliado em Francisco 
Beltrao, Pr; ELITON MAYER, GPF/MF n° 028.586.129-86 e RG n°3.401.408, residente e 
domiciliado em Sao Miguel D'Oeste, Sc; AGUINALDO RAFAEL DE OLIVEIRA, CPF/MF n° 
016.904,439-44 e RG n°6.594,695-5, residente e domiciliado no Centro Sul em Dois 
Vizinhos, Pr; LUCAS EMANUEL ENGELS, CPF/MF n°101,210.279-37 e RG n°10.831.460-
5, residente e domiciliado a Avenida Mexico, Dais Vizinhos, Pr, de acordo corn o art. 25, 
inciso III, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
deLicitagoes) e alteracOes posteriores, pars todos os fins de direitos e obrigacoes, 
concedem a presente:CARTA E EXCLUSIVIDADE 

a empresa (I. N. de Almeida — ME — Banda Detroit), CNPJ/MF n° 20.324.313/0001-
02,sediado(a) na Rua Presidente Costa e Silva, 642, centro, Dais Vizinhos, Pr, representando 
legalemnte par NILTON DE ALMEIDA, CPF n° 034.488.939-43 e RG n° 7.742.255-2, 
residente e domiciliado na Rua do Comercintro Norte, Dois Vizinhos, Pr. 

uANO AIRVALHO DELLA NINA 
etiA 

nth 
1.1.1CAS EMANUEL ENGE 

\ (53'3V41*)s  

C110414NO 
WILMA  



BANDA 
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CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

I.N. DE ALMEIDA LTDA. — ME, NOME DE FANTASIA BANDA DETROIT, EMPRESA DE 
PRODKAO MUSICAL INSCRITA NO MINISTERIO DA FAZENDA SOB 0 CNPJ N2  
20.324,313/0001-02, COM SEDE A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N2 642, CENTRO, 
NA CIDADE E COMARCA DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANA, NOIVIEIA E 
CONSTITUI COMO SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO 0 SR. NILTON DE ALMEIDA, 
BRASILEIRO, CASADO, PROPRIETARIO E INTEGRANTE DA BANDA, PORTADOR DO 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG N2 7.742.255-2/SESP-PR E DO CPF N2 034.488.939-
43, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA N2  642, CENTRO, NA 

CIDADE E COMARCA DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANA, OUTORGANDO-LHE 
PODERES PARA OS ATOS DE COMERCIO EM GERAL E, NOTADAMENTE, PARA OS 
EFEITOS DE DIREITO DESCRITOS NO ARTIGO 25, INCISO III, DA LEI FEDERAL NE' 
8.666/93, EM CONCORDANCIA COM A CLAUSULA "AD NEGOTIA"; PODENDO ESTE 
RECEBER E DAR QUITACAO, FIRMAR COMPROMISSOS E PRATICAR TODOS OS DEMAIS 
ATOS NECESSARIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DESTE MANDATO JUNTO A QUALQUER 
EMPRESA, ORGAO PUBLIC° MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL, OU QUALQUER 
OUTRO AM QUE SE FIZER NECESSARIO, RELACIONADO COM A APRESENTAcA0 DE 
SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO QUE SERAO REALIZADAS NA 
PRACA CENTRAL DA CIDADE DE MIRA ESTRELA, ESTADO DE SAO PAULO, NO IVIES DE 
DEZEMBRO DE 2014.. 

DO'S VIZINHOS— PR, 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 

C6{ 
. DE ALMEIDA LTDA. — M 

CN1Pj: 20.324.313/0001-02 
I.N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Rua Preskionte Costa o Silva, 642 - Centro 

aose,o.00u Dols Vizinhoo - Parana 
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- 	- 	 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragao e Finangas 

6..i. 	 NOTA FISCAL DE sERvicos ELETRONICA - NFS-e 

, 	.,,' 
	 www.esnfs.com.br  

Ntimero da Nota: 
 064 

Data e Hora da Emissao: 

31/08/2017 17:12:36 
Operador Emissor: 

LN.A.IN. 

PRESTADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 	3536 2142 
Nome/Razao: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRES COSTA E SILVA, 642 - ZONA NORTE - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	e-Mail: BANDADETROIT1@GMAILCOM  

TOMADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	78121985000109 	 I.E.: 	ISENTA 	 I.M.: 
Nome/Razao: MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA 
Enderego: 	Av. Cicero Barbosa Sobrinho, 1190 - 85780-000 
Municipio: 	Boa Vista da Aparecida 	 UF: 	PR 	e-Mail: 	pmbvacontabilidade@hotmail.com  

Cod.Servigo Discriminagao 	 Val.Servigo 	Deducao 	Base Calc. 	Aliq. 
12.13 	Contratagao de empresa para execugao de servigos sendo iluminagAo 	20.878,00 	0,00 	20.878,00 	2,79 

externa, iluminacao interna, 	fotos, filmagem e transmissao, 
brigadista, cerimonialista para o evento FERMUSP 2017 - Festival 
Regional da Musica Sertaneja 	e Popular - edicao 2017, a ser 
realizado pelo municipio de Boa Vista da Aparecida nos dias 31 de 
agosto e 01 e 02 de setembro de 2017, conforme Pregao Presencial 
n° 	054/2017 e Contrato n° 	196/2017. 
BANCO SICREDI, AGENCIA: 0740, 	CONTA CORRENTE: 45133-9. 

ISS 
582,50 

Total Servicos (R$) 20.878,00 
Total ISS (R$) 582,50 

Retengoes (R$) COFINS 

0,00 

ISS (2,79) 

582,50 

PIS 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMAcOES 
Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributagao desta NFS-e este definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Servico. 
Prestador de servicos optante pelo Simples Nacional. 

DISCRIMINAcA0 DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 

EquIplano - NFS-e 500.2003u 	 Codigo de autenticidade: 9583AC23.E821CB4A.E9 58A1F.895AFDC 
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4 	. 	 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragao e Finangas 

s 	 NOTA FISCAL DE SERVIgOS ELETRONICA - NFS-e 
r 

www.esnfs.com.br  

Numero da Nota: 
 

063 

Data e Hora da Emissao: 
29/08/2017 17:31:06 

Operador Emissor: 
I.N. A. M. 

PRESTADOR DE SERVIgOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 	3536 2142 
Nome/Razao: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRES COSTA E SILVA, 642 - ZONA NORTE - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	e-Mail: BANDADETROIT1@GMAIL.COM  

TOMADOR DE SERVIgOS 

CPF/CNPJ: 	78121985000109 	 I.E.: 	ISENTA 	 1.M.: 
Nome/Razao: MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA 
Enderego: 	Av. Cicero Barbosa Sobrinho, 1190 -85780-000 
Municipio: 	Boa Vista da Aparecida 	 UF: 	PR 	e-Mail: 	pmbvacontabilidade@hotmail.com  

Cod.Servigo Discriminagao 	 Val.Servico 	Deducao 	Base Calc. 	Aliq. 
12.07 	Prestagao de servigo no evento Fersmup, 	como Banda Musical 	(Banda 	22.000,00 	0,00 	22.000,00 	2,79 

Detroit), entre os dias 31 de agosto a 02 de setembro de 2017. 
Conforme inexigibilidade de licitag&o n°  004/2017. BANCO SICREDI, 
AGENCIA: 0740, CONTA CORRENTE: 45133-9. 

ISS 

613,80 

Total Servicos (R$) 22.000,00 

Total ISS (R$) 613,80 

RetencOes (R$) COFINS 

0,00 
ISS (2,79) 

613,80 

PIS 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMAgOES 
Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributacao desta NFS-e esta definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Servico. 
Prestador de servicos optante pelo Simples Nacional. 

DISCRIMINAgA0 DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 

Egulplano - NFS-e 500.2003u 	 Codigo de autenticidade: F6B10362.61861209.A51 AC87.93BB174A 



' 	"' 	
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragao e Finances 

NOTA FISCAL DE SERVIcOS ELETRINICA - NFS-e 

' 	 www.esnfs.com.br  

NUmero da Nota: 

058 
Data e Hora da Emissaci: 

01/08/2017 10:07:17 
Operador Emissor: 

I.N. A. M. 

PRESTADOR DE SERVICOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 
Nome/Razao: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	0-Mail: BANDADETROIT1@GMAILCOM  

TOMADOR DE SERVICOS 

CPF/CNPJ: 	77774867000129 	 I.E.: 	 I.M.: 56421 
Nome/Razao: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA 
Enderego: 	PRACA FRANCISCO ASSIS REIS, 1060 - CENTRO - 85540000 
Municipio: 	Mangueirinha 	 UF: 	PR 	e-Mail: 

Cod.Servico Discriminagao 	 Val.Servigo 	Dedugao 	Base Cale. 	Aliq. 
12.07 	REFERENTS A SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA TERCEIRA 	 8.900,00 	0,00 	8.900,00 	2,79 

ELTMINATORIA DO FESTIVAL "VALORES DA NOSSA TERRA", REALIZADO NA 
COMUNIDADE DE ITA 1 NO DIA 29/07/2017. BANCO SICREDI, AGENCIA: 
0740, CONTA CORRENTE: 	45133-9 

ISS 
248,31 

Total Services (R$) 8.900,00 
Total ISS (R$) 248,31 

Retengoes (R$) COFINS 

0,00 

ISS (2,79) 

248,31 

PIS 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMACOES 
Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributactio desta NFS-e esta definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Service. 
Prestador de services optante pelo Simples Nacional. 

DISCRIMINACAO DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 

EquIp ano - NFS-e 500.2003r 	 Codlgo de autenticidade: 39E46441.137887DF7.329464DB 92882134 
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MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragao e Finances .. 
* 	 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e 

www.esnfs.com.br  

19/06/2017 09:45:31  

Niimero da Nota: 
057 

Data e Hora da Emissao: 

Operador Emissor: 
I.N. A. M. 

PRESTADOR DE SERVICOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 

Nome/Razao: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	e-Mail: BANDADETROITI@GMAILCOM  

TOMADOR DE SERVICOS 

CPF/CNPJ: 	77774867000129 	 I.E.: 	 I.M.: 56421 
Nome/Razao: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA 
Enderego: 	PRACA FRANCISCO ASSIS REIS, 1060 - CENTRO - 85540000 
Municipio: 	Mangueirinha 	 UF: 	PR 	e-Mail: 

Cod.Servigo Discriminagio 	 Val.Servigo 	Dedugao 	Base Calc. 	Aliq. 
12.07 	REFERENTE A SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA SEGUNDA ELIMINAT0RIA 	8.900,00 	0,00 	8.900,00 	2,79 

DO FESTIVAL "VALORES DA NOSSA TERRA", REALIZADO NA 
COMUNIDADE DE COVO NO DIA 17/06/2017. 
BANCO SICREDI, AGENCIA: 0740, CONTA CORRENTE: 	45133-9 

1SS 
248,31 

Total Servigos (R$) 8.900,00 

Total ISS (R$) 248,31 

Retengoes (R$) COFINS 

0,00 

iss(2,79) 
248,31 

PIS 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMAOES 
Esta NFS-e foi emitida coin respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributagao desta NFS-e esta definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Servigo. 
Prestador de servigos optante pelo Simples Nacional. 

DISCRIMINA00 DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 



• MUNIC1P10 DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragao e Finangas 

; 	4/:. 	 NOTA FISCAL DE SERVIcOS ELETRONICA - NFS-e 
it www.esnfs.com.br  

Ntimero da Nota: 

062 

Data e Hora da Emissao: 

28/08/201713:51:40 
Operador Emissor: 

I.N. A. M. 

PRESTADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 
Nome/Razao: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRES COSTA E SILVA, 642 - ZONA NORTE - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	e-Mail: BANDADETROITI@GMAIL.COM  

3536 2142 

TOMADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	77774867000129 	 I.E.: 	 I.M.: 56421 
Nome/Raido: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA 
Enderego: 	PRAgA FRANCISCO ASSIS REIS, 1060 - CENTRO - 85540000 
Municipio: 	Mangueirinha 	 UF: 	PR 	e-Mail: 

Ced.Senrigo Discriminagao 	 Val.Servigo 	Dedugao 	Base Cale. 	Aliq. 
12.07 	REFERENTE A SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA SEGUNDA ELIMINATORIA 	8.900,00 	0,00 	8.900,00 	2,79 

DO FESTIVAL "VALORES DA NOSSA TERRA", REALIZADO NA COMUNIDADE DE 
MORO VERDE NO DIA 26/08/2017. BANCO SICREDI, AGENCIA: 0740, CONTA 
CORRENTE: 45133-9. 

ISS 
248,31 

Total Servigos (R$) 8.900,00 
Total ISS (R$) 248,31 

Retengoes (R$) COFINS 

0,00 

ISS (2,79) 

248,31 

PM 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMAci5ES 
Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributagao desta NFS-e esta definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Servigo. 
Prestador de servigos optante pelo Simples Nacional. 

DISCRIMINAgA0 DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 

Equiplano - NFS-e 500.2003u 	 C6digo de autenticidade: 74767F1A.34B678F5.9667A5E7.8322DF3C 
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* 	 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragio e Finangas 

4, 	 NOTA FISCAL DE SERVIcOS ELETRONICA - NFS-e 

if Operador 
www.esnfs.com.br  

Numero da Nota: 

055 

Data e Hora da Emissao• 

24/05/2017 10:58:23 
Emissor: 

I.N. A. M. 

PRESTADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 
Nome/Raz5o: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	e-Mail: BANDADETROITI@GMAIL.COM  

TOMADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	77774867000129 	 I.E.: 	 I.M.: 56421 
Nome/Razao: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA 
Enderego: 	PRAQA FRANCISCO ASSIS REIS, 1060 - CENTRO - 85540000 
Municipio: 	Mangueirinha 	 UF: 	PR 	e-Mail: 

Cod.Servigo Discriminagao 	 Val.Servico 	Deducao 	Base Calc. 	Aliq. 
12.07 	REFERENTE A SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA PRIMEIRA 	 8.900,00 	0,00 	8.900,00 	2,79 

ELIMINATORIA DO FESTIVAL "VALORES DA NOSSA TERRA", REALIZADO NA 
COMUNIDADE DE BELA VISTA NO DIA 20/05(2017. 
BANCO SICREDI, AGENCIA: 0740, CONTA CORRENTE: 45133-9 

ISS 
248,31 

Total Servicos (R$) 8.900,00 

Total ISS (R$) 248,31 

Retengoes (R$) COFINS 

0,00 

ISS (2,79) 

248,31 

PIS 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMAgOES 
Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributagao desta NFS-e estd definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Servico. 
Prestador de servicos optante pelo Simples Nacional. 
Dados do Tomador alterados pelo Prestador. 

DISCRIMINAgA0 DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 

Equiplano - NFS-e 500.2003p 
	

Cidigo de autenticidade: 51ABFO1A.1AF9E508.40719172.9212BCA1 



. 	 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS 

Secretaria Municipal de Administragio e Finangas 

NOTA FISCAL DE SERVIc 	ELETRONICA - NFS-e 

.. 	e 	 www.esnfs.com.br  

25/09/2017 09:16:18OS 

NOrnero da Nota: 
072 

Data e Hora da Emissao: 

Operador Emissor: 
I.N. A. M. 

PRESTADOR DE SERVIcOS 

CPF/CNPJ: 	20324313000102 	I.E.: 	NAO INFORMADO 	I.M.: 99902 	Telefone: 	3536 2142 
Nome/Ralao: 	I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
Enderego: 	RUA PRES COSTA E SILVA, 642 - ZONA NORTE - CENTRO - 85660000 
Municipio: 	Dois Vizinhos 	 UF: 	PR 	e-Mail: BANDADETROITI@GMAIL.COM  

TOMADOR DE sERvicos 

CPF/CNPJ: 	77774867000129 	 I.E.: 	 I.M.: 56421 
Nome/Razao: MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA 
Enderego: 	PRAcA FRANCISCO ASSIS REIS, 1060 - CENTRO - 85540000 
Municipio: 	Mangueirinha 	 UF: 	PR 	e-Mail: 

Cod.Servigo Discriminagao 	 Val.Servigo 	Dedugao 	Base Calc. 	Aliq. 
12.13 	REFERENTE A SHOW E ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA SEGUNDA ELIMINATORIA 	8.900,00 	0,00 	8.900,00 	2,79 

DO FESTIVAL "VALORES DA NOSSA TERRA", REALIZADO NA COMUNIDADE DE 
MAE TERRA NO DIA 23/09/2017. BANCO SICREDI, AGENCIA: 0740, CONTA 
CORRENTE: 	45133-9. 

ISS 
248,31 

Total Servigos (R$) 8.900,00 

Total ISS (R$) 248,31 

Retengoes (R$) COFINS 

0,00 

ISS (2,79) 

248,31 

PIS 

0,00 

IRRF 

0,00 

CSLL 

0,00 

INSS 

0,00 

OUTRAS INFORMAgOES 
Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei 1397 / 2007 
A tributagao desta NFS-e esta definida como: Tributado no municipio. 
0 ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador do Servigo. 
Prestador de servigos optante pelo Simples Nacional. 

DISCRIMINAgA0 DE IMPOSTOS 

PROCON DOIS VIZINHOS: 46-3536-4062 

Equiplano - NFS-e 500.2003v 	 Codigo de autenticidade: 4103DE56E7FD99296E7E14F05B7005 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

PARECER JURiDICO N° 350/2017 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Analise previa a Inexigibilidade de Licitacao n° 05/2017. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. CONTRATACAO 
DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO. POSSIBILIDADE. 
DOCUMENTACAO SATISFATORIA. JUSTIFICATIVA DA 
ESCOLHA DA BANDA DETROIT. COMPROVACAO DA 
CONSAGRACAO DA BANDA PELA OPINIAO PUBLICA. 
PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

A Comissdo Permanente de LicitagOes, designada pela portaria n°. 

6.568/2017, encaminha para andlise desta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacdo para a contratagdo da Banda Detroit, com fornecimento 

de equipamento de som e iluminagdo, para acompanhamento e animagdo durante a 

realizagdo do Festival Municipal de Interpretagdo de MUsica, promovido pela 

Secretaria de Educagdo, Cultura e Esportes do Municipio de Capanema/Pr, a ser 

realizado nos dias 13 e 20 de outubro, e nos dias 03, 13 e 14 de novembro de 2017, 

conforme condigOes e especificacOes contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 6.568/2017 - fl. 01; 

II) Solicitagdo e justificativa para contratagdo - fls. 02 e 03/04; 

III) Projeto Basico - fls. 05/06; 

IV) Orgamento e Proposta da futura contratada - fl. 07 e 08; 

V) Documentacdo da futura contratada - fls. 09/25; 

VI) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 26; 

VII) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 27; 

VIII) Minuta do Contrato - fls. 28/41; 

IX) RelatOrio de tramitagdo do sistema de protocolo - fl. 42; 

X) Materias atestando a consagragdo da Banda Detroit - fls. 43/46, 

63/67; 

XI) Contratos de servicos anteriores prestados pela Banda Detroit - fls. 

47/53, 54, 55/61, 68/73 e 76/82; 

XII) Justificativa da escolha da Banda Detroit para o evento - fl. 62; e, 

Au. Pedro Viriato Pan 	de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradona.romanti@capanema.pr. go I". br 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

XIII) Carta de Exciusividade da Banda para o Empresario - fls. 74/75. 

E o relatOrio. 

2. PARECER: 

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

termos do paragrafo Cinico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideragao acerca do merit° da presente contratagao e da discricionariedade da 

Administragao Publica ao tragar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestagao juridica tern 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administragao e o erario pablico. Assim, parte das 

observagOes aqui expendidas se constitui em recomendagOes e, caso a Administragao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendagoes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendagOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentagdo dos atos administrativos. 

Contudo, as questOes que envolvem a legalidade, isto e, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatOria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivagao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forgoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos dos 

objetos da contratagao pretendida pela Administragao nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissao grosseira do setor competente na descrigao dos objetos ou na 

justificativa da contratagao. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fcvc:46-3552-1122 
Procuradoria.romantiOcapanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: da inexigibilidade da licitacao 

Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de licitagao para contratagao 

de profissional de qualquer setor artistico através de empresario exclusivo, nos 

termos do art. 25, III da Lei 8.666/93. 

Nesse rumo, dispde o referido dispositivo legal: 

"Art. 25. E inexigivel a licitaceio quando houver inviabilidade de competicao, 
em especial: 
(...) 
III -para contratacao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou 
através de empresdrio exclusivo, desde que consagrado pela critica 
especializada ou pela opinido publica." (destaquei) 

Impende-se esclarecer que a inexigibilidade da licitagao, quando 

caracterizada, s6 libera a Administragao PUblica da promogao do procedimento 

formal da concorrencia. Todavia, todas as demais etapas procedimentais (autorizagao 

da autoridade competente, verificagao da existencia de recurso proprio para custear 

a despesa, autuagao do processo, verificagao da personalidade juridica, capacidade 

tecnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal da pretensa contratada, instrugao 

do processo corn justificativas do prego e da escolha da contratada, celebragao do 

contrato, publicagao do extrato do contrato etc.) devem ser observadas. 

Destarte, para possibilitar a contratagao direta, deverao ser atendidos 

os seguintes requisitos: 

1) Justificativa da solicitagao: A Administragao, ao solicitar a aquisigao 

do bem ou servigo, devera comprovar a sua necessidade, bem como demonstrar que 

o profissional do setor artistico que se pretende contratar é consagrado pela critica 

especializada ou pela opiniao 

2) A contratagao deve ser realizada diretamente corn o profissional do 

setor artistico ou através de empresario exclusivo. 0 contrato administrativo deve ser 

firmado entre a Administragao Municipal e o profissional do setor artistico; ou entre 

a Administragao Municipal e o empresario exclusivo do profissional do setor artistico. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
	Pagina 3 de 7 

Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 
Procuradoria.romantiOcapanema.pr.gou.br  

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

Neste Ultimo caso, e imprescindivel que seja acostado no PA c6pia de instrumento 

contratual que comprove a relagao de representagao exclusiva entre o artista e aquele 

que se nomeia empresario, para, assim, configurar a impossibilidade de competigao 

licitatoria. 

Nesse interim, depreende-se das fls. 03/04 e 62 do PA, que ha a 

justificativa proveniente da Secretaria de Educagao argumentando acerca da 

necessidade da contratagao dos servigos artisticos da Banda Detroit, cujo texto passo 

a reproduzir: 

"JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITKAO N° 6/2017 
(...) 
Esta Inexigibilidade de Licitacao se faz necessaria para que se possa 
realizar o Festival Municipal de Interpretacdo de Musica no Municipio 
de Capanema -PR. 
O Festival acontecera nos dias 13 de outubro na localidade de Alto 
Faraday, no dia 20 de outubro no distrito de Cristo Rei e nos dias 03, 
13 e 14 de novembro na sede do municipio. 
Estardo envolvidos neste evento a diretoria das comunidades, o que 
beneficiary a cada uma delas corn o lucro das vendas durante a noite, 
as Escolas doas comunidades que terao como motivar e incentivar o 
desenvolvimento da mUsica nos seus estudantes, o Rotary Club que 
juntamente corn o Departamento de Cultura decretaria Municipal de 
Educagao oferecerao urn espetaculo de cultura e Lazer aos municipes. 
O pUblico que se pretende atingir corn o evento ester estimado em cerca 
de 6.000 pessoas para se ter a grandiosidade de espetaculo que se 
deseja propiciar ao povo capanemense HA NECESSIDADE QUE A 
BANDA SEJA DE MUITA COMPETENCIA, SERIEDADE E 
EXPERIENCIA neste tipo de vento proporcionando seguranca aos que 
amam a mUsica e desejam apresentar ao public° o seu melhor 
desempenho. 
(...) 
Capanema-PR, 27 de setembro de 2017. 

Zaida Teresinha Parabocz 
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte" (Excerto 
extraido da justificativa de fls. 03/04) 

"Officio n° 225/2017 	 Capanema, 02 de outubro de 2017. 

A Comissao de Licitacao 
Prefeitura Municipal 
Nesta. 

Assunto: Justificativa para contratacao da Banda DETROIT 

A Banda Detroit é urn conjunto musical corn mais de 30 anos de 
experiencia e servico de animacao na sociedade. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

E urn grupo musical bem formado, corn repertorio diversificado e 
atende os gostos dos municipes. Alem de ser urn grupo corn 
integrantes de bom carater, bons profissionais e idoneo no 
cumprimento dos contratos. 
Para o Festival de Interpretagdo de Mirsica de Capanema, a Banda 
Detroit atende plenamente as necessidades, pois pela sua experiencia 
em acompanhar candidatos, conseguira dar seguranga aos interpretes 
calouros, adaptando-se as suas limitagOes bem como, aos candidatos 
profissionais permitira que cada urn de o melhor resultado ao seu 
talento, podendo presentear em alto estilo os municipes pela 
passagem do aniversario de Capanema corn grande espetaculo. 

Atenciosamente. 
Zaida Teresinha Parabocz 
Secretaria Municipal de Educagan, Cultura e Esporte" (Excerto 
extraido da justificativa de fl. 62) 

Observando expressamente os dizeres do art. 25, III da Lei n° 

8.666/1993, sabe-se que e permitido a Administragao promover a contratagao direta, 

através da Inexigibilidade de Licitagdo, de profissional do setor artistico, diretamente 

ou através de empresdrio exclusivo. 

Neste ponto é importante alertar que o legislador federal possibilitou 

apenas a contratacao direta do profissional do setor artistico diretamente,  a fim 

de evitar que intermediarios tornem a contratacao mais onerosa aos cofres pablicos; 

ou por meio de ou através de empresario exclusivo,  pois, em havendo pluralidade, 

cabivel é a licitagao diante da viabilidade de competicao. 

Joel de Menezes Niebuhr' esclarece que "a proibicao de contratar corn 

empresario nao exclusivo e medida prestante a impedir que terceiros aufiram ganhos 

desproporcionais a custa dos artistas". 

Analisando detidamente o PA, nota-se que restou encartado as fls. 

74/75, carta de exclusividade concedida por todos os membros da Banda Detroit 

nomeando e constituindo como seu empresario I.N. de Almeida - ME - Banda Detroit, 

inscrita no CNPJ, sob o n° 20.324.313/0001-02, na pessoa de seu socio 

administrador, Nilton de Almeida, inscrito no CPF, sob o n° 034.488.939-43. 

1 Dispensa e Inexigibilidade de Licitaetio PiO'Dea - Sao Paulo - 2003 - Dialetica - p. 204 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

No caso em questao, as cartas de fls. 74/75 atestam que a contratagao 

pretendida sera realizada através de empresario exclusivo, portanto, de acordo corn 

o explicitado artigo 25, III, da Lei 8.666/1993. 

Sobre a relatividade da analise da consagragao do artista, escreve José 

dos Santos Carvalho Filho2: 

Entendemos que consagragao e fator de extrema relatividade e 

varia no tempo e no espago. Pode um artista ser reconhecido, 

por exemplo, apenas em certos locais, ou por determinado 

pUblico ou criticos especializados. Nem por isso devera ele ser 

alijado de eventual contratagao. A nosso sentir, quis o legislador 

prestigiar a figura do artista e de seu talento pessoal, e, sendo 

assim, a arte a que se dedica acaba por ter prevalencia sobre a 

consagragao. 

De fato, nao ha urn conceito padrao sobre o que seria "consagragao pela 

critica especializada" ou "consagragao pela opiniao ptiblica". Como afirmado alhures, 

sao termos juridicos indeterminados, que possibilitam certa dose de subjetivismo. 

Nesse sentido, convem destacar cOpia das materias veiculadas em 

midias sociais e titulos de reconhecimento acostados as fls. 43/46 e 63/67, que 

atestam o trabalho desenvolvido a mais de 30 anos, bem como a satisfagao do publico 

musical. 

Quanto a comprovagao da regularidade do prego praticado pela futura 

contratada, nota-se que as cOpias dos contratos de servigos anteriores e Notas Fiscais 

acostados as fls. 47/53, 54, 55/61, 68/73 e 76/82, demonstram que a Banda Detroit 

tern cobrado condizente corn a proposta ofertada a fl. 08 ao Municipio de 

Capanema/Pr pela prestagdo de servico musical no Festival Musical de Interpretagao 

de MUsica de 2017. Na contratagao em questao, conforme descrito nos itens 3.2 e 

4.4 do Projeto Basic°, os servigos serao prestados nos dias 13 e 20 de outubro, e nos 

dias 03, 13 e 14 de novembro de 2017, "3.2. 0 Festival acontecerd nos dias 13 de 

outubro na localidade Alto Faraday, no dia 20 de outubro no distrito de Cristo Rei e 

nos dias 03, 13 e 14 de novembro na sede do municipio" e "4.4. A Banda deveret 

apresentar-se completa em todas as fases do FESTIVAL." 

2 Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 236. 
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Municipio de Capanema - PR 
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Portanto, nos termos do Orgamento de fl. 08 e disposicOes dos itens 3.2 

e 4.4 do Projeto Basic() é possivel observar que a Banda Detroit se compromete a 

prestar os servigos musicais no Festival Musical de Interpretagao de MUsica 

Municipal de Capanema de 2017, nos dias 13 e 20 de outubro, e nos dias 03, 13 e 

14 de novembro de 2017, pelo prego de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 

A partir de uma analise meramente documental, considerando os 

valores cobrados pela referida Banda nos servigos anteriores - representados pelos 

contratos e Notas Fiscais de fls. fls. 47/53, 54, 55/61, 68/73 e 76/82 - esta 

Procuradoria conclui que o valor do orgamento de fl. 08 mostra-se razoavel. 

2.2. Do contrato de prestapao de servicos 

Denota-se da minuta contratual anexada a presenga das clausulas 

obrigatOrias que o caso requer, especialmente o que disp6e o art. 55, da Lei 8.666/93. 

Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificagao e 

publicagao na Imprensa Oficial, nos moldes do caput do art. 26, da Lei 8.666/93, e 

suas alteragOes posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela possibilidade 

da contratagao por inexigibilidade de licitagao, corn a ressalva da necessidade de 

posterior ratificagao e publicagao na imprensa oficial do Municipio. 

Outrossim, rubrica-se o PA corn o intuito de identificar a documentagdo 

examinada. 

Capanema, 03 de outubro de 2017. 

—a,,— 	somanti Ezer Barbosa 
VZ$PA 	 orocurador Juridic° de 

Romanti Ezer arbosa 	 Capanema - PR 
Iec. no 6001/2015 

Procurador Municipal 	 ')AB/PR 56.675 

OAB/PR 56.675 
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Municipio de Capanema - PR 

PROCESSO DE I1VEXIGIBILIDADE 
DE LICITAO 0 

.111° 05/2017 

Contratante: 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANA. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: I. N. DE ALMEIDA LTDA ME 

CNPJ: 20.324.313/0001-02 

ENDERECO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 

DOIS VIZINHOS PR- CEP 85.660-000 

Objeto: CONTRATACA.0 DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMACAO 

DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETAcA0 DE MOSICA, 

PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA E ESPORTES DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 

8.666/93. 

Item Nome do produto/ servico Quan 
tidad 
e 

Unidad 
e 

Preto 
maxim° 

Frew inaximo 
total 

1 CONTRATAcA0 DE BANDA MUSICAL 1,00 UN 22.000,0 22.000,00 
COMPLETA 	(MUSICOS, 	TECNICOS, 
EQUIPAMENTOS , LUZES, SISTEMA DE 

0 

SOM COM FONES PARA JURADOS E 
LAPTOPS 	PARA 	OS 	MESMOS) 	COM 
EXPERIENCIA 	EM 	ACOMPANHAR 
CANDIDATOS AMADORES, INFANTIS E 
PROFISSIONAIS NAS INTERPRETACOES 
MUSICAIS A QUE SE PROPOE. 

Total: R$ 22.000,00 ( Vinte e dois mil reais) 
Data de assinatura: 
Data do inicio da vigencia: 

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

Prefeito Municipal 

ap ema, 04 de outubro de 2017 \ 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 05/2017 

Fica Inexigivel de licitacao, na forma do Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 

alteracties posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da 

Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema - PR para CONTRATA00 DE BANDA 

MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMAcA0 DURANTE A REALIZAcA0 DO 

FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETAcA0 DE MUSICA, PROMOVIDO ATRAVES DA 

SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-

PR. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: I. N. DE ALMEIDA LTDA ME 

CNPJ: 20.324.313/0001-02 

ENDEREcO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 

DOIS VIZINHOS PR- CEP 85.660-000 

VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 
Item Nome do produto/ servico Quan. 

tidad 
e 

Unidad 
e 

Preco 
maxima 

Preco maxim() 
total 

1 CONTRATAcAO DE BANDA MUSICAL 
COMPLETA (MUSICOS, TECNICOS, 
EQUIPAMENTOS , LUZES, SISTEMA DE 
SOM COM FONES PARA JURADOS E 
LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM 
EXPERIENCIA EM ACOMPANHAR 
CANDIDATOS AMADORES, INFANTIS E 
PROFISSIONAIS NAS INTERPRETAcOES 
MUSICAIS A QUE SE PROPOE. 

1,00 UN 22.000,00 22.000,00 

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



anema, 04 de outubro de 2017 

Amen 	elle 

Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

RATIFICA00 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA00 N° 05/2017 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Inexigibilidade de Licitagio para o 

CONTRATA00 DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMA00 

DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETA00 DE MUSICA, 

PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., conforme parecer Juridico fundamentado no art. 25, 

incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitageto quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 
I - para aquisicei o de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fomecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, 
devendo a comprovagelo de exclusividade ser feita através de atestado fomecido pelo organ 
de registro do comercio do local em que se realizaria a licitagew ou a obra ou o servico, pelo 
Sindicato, Federaga o ou Confederaca o Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contrataceto de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notOria especializageto, vedada a inexigibilidade 
para servicos de publicidade e divulgagdo; 

VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais► . 
Item Nome do servi o Quan 

tidad 
e 

Unidad 
e 

Preco 
maximo 

Preco mkdmo 
total 

1 CONTRATA00 DE BANDA MUSICAL 
COMPLETA (MUSICOS, TECNICOS, 
EQUIPAMENTOS , LUZES, SISTEMA DE 
SOM COM FONES PARA JURADOS E 
LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM 
EXPERIENCIA EM ACOMPANHAR 
CANDIDATOS AMADORES, INFANTIS E 
PROFISSIONAIS NAS INTERPRETAcOES 
MUSICAIS A QUE SE PROPOE. 

1,00 UN 22.000,00 22.000,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 122/2017 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pCiblico que realizara Processo 
LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n°122/2017 
Tipo de Julgamento: Menor prepo por item. 
Objeto: AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, AGULHAS E TESOURAS PARA 
USO NOS CURSOS DE COSTURA INDUSTRIAL OFERTADOS PELO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA—PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$26.047,00 (Vinte e Seis Mil e Quarenta e Sete Reais) 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 23/10/2017 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em horario normal de 
expedients e no site www.capanema.prgov.br. 
Capanema-PR,04 de outubro de 2017 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

11.*a 
RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 05/2017 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Licitag5o pare o 
CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMACA-0 
DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETACAO DE 
MUSICA, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDLICACAO, CULTURA 
F- ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., conforme parecer Juridic° 

3rnentado no art. 25, incises le II da Lei 8.666/93. 
, . 25. E inexigivel a licitapao quando houver inviabilidade de comoetig5o, em especial: 
I—para aquisig5o de materials, equipamentos, ou generos que s6 possam ser fornecidos 
por produtor, empress ou representante comercial exclusivo, vecada a preferencia de 
marca, devendo a comprovagao de exclusividade ser feita atraves de atestado fornecido 
pelo OrgAo de registro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra ou o 
servigo, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Petrone!, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes 
1—para a contratag5o de servipos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializag5o, vedada a 
nexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagao; 
VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 

Item Nome do senno Ouan- 
Wade 

Wm- 
lade 

Preo 
maxim° 

Pre° 
te'ere  ot  

CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL COMPLETA (MUSICOS, 
TECNICOS. EQUIPAMENTOS . t.UZES. SISTEMA DE SOM COM 
FONES PARA JURADOS F LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM 
EXPERIENCIA FM ACOMPANHAR CANDIDATOS AMADORES, 
INFANTIS E PROFISSIONAIS NAS INTERPRETACOES MUSICAIS A 
QUE SE PROPOS 

i 00 UN 22 000,00 22 000,00 

Capanema, 04 de outubro de 2017 
Americo Belle - Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 397/2017 - Processo inexigibilidade N° 05/2017 

Data da Assinatura: 04/10/2017. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada.  I. N. DE ALMEIDA LTDA—ME. 

CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PARAACOMPANHAMENTO E ANIMACAO 
:ANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRETACAO DE 

MUSICA, PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Valor total: R$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 
Americo Belle - Prefeito Municipal 

c.0,1249ao 
PREGAO PRESENCIAL 121/2017 -AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL 

O Prefeito Municipal Americo Belle, torna pOblica, a todas as empresas interessadas em 
participar do referido certame, a retificagao do Edital do Pregao Presencial 121/2017, corn 
a alterag5o descritas a seguir: 
OBJETO: AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA 
COMUM, AMBOS DESTINADOS PARA UTILIZAR NOS VEICULOS OFICIAIS 
PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIC DE CAPANEMA-PR, 
QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PRECOS 
NO ITEM 6. DO EDITAL 
ONDE LE-SE: 
6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO 
6.1. Poderao participar desta licitagao todos os interessados, do rarno pertinente ao 
objeto, que manifestarem interesse em participar do certame ate 24 horas antes da data 
marcada para a entrega da proposta. 
6.1.1. Caso haja interesse de participag5o nesta licitagao, a lidtante devera realizar 
ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Solar de Licitacties do Municipio de 
Capanema—PR, respeitando o prazo estipulado no item 6.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 
a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento cornprobatorio de seus 
administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas 

do local de sua sede, acompanhada de prove da indicag5o dos seas administradores, au: 
a ate de fundacdo e o estatuto social em vigor, corn a eta da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do respectiva sede. 
b) Prove de Inscrig5o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ, corn data de 
emissAo nao superior a 60 (sessenta) dies, 
c) Prove de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios 	(INSS — Institut° 
Nacional da Seguridade Social); 
d) Prove de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 
demonstrando a situap5o regular; 
e) Pen-Drive para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigat6rios referentes a esta 
licitagao. 
6.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar urn Protocolo de 
Retirada do Edital. que sere anexado ao Processo Licitaterio. 
6.2. Como requisito pars participagao neste Preg5o, o licitante devera entregar, no data 
da sessao publica do certame, uma declaracao de que este ciente e concords com as 
condigees previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitagab definidos no item 15 deste edital. 
6.2.1. A declaragao false relative ao cumprimento dos requisitos de habilitagao e proposta 
sujeitara o licitante as sangoes previstas neste edital. 
6.3. Nao poderao participar deste Pregao: 
6.3.1. Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto deste 
Preg5o. 
6.3.1.1. Excepciona-se o disposto acima, nos casos em que tais sociedades apresentem 
autorizag5o especifica dos sodas para contratar corn a AdrninistracAo objeto diverso do 
previsto no contrato social ou estatuto; 
6.3.1.2. A autorizacao assemblar devera observer as regras de convocacao e de quorum 
para instaurac5o e deliberagao previstas em lei para cada tipo de sociedade. 
6.3.1.3. Para fins de comprovagao, o licitante devera apresentar a eta da assembleia ou 
o documento equivalente. 
6.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 
6.3.3.Empresas impedidas de !loiter ou contratar corn a Uni5o (art. 7° da Lei n° 10.520/02 
e art. 28 do Decreto n° 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de licitacAo 
ou impedidas de contratar corn a Administracao POblica (Art. 87, Ill, da Lei n° 8.666/93); 
6.3.4.Empresas proibidas de contratar corn o Poder POblico, nos termos do art. 72, § 8°, 
V da Lei n° 9.605/98; 
6.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar corn a AdministragAo 
Publics, enquanto perdurarem as rnotivos da punigao ou ate que seja prornovida a 
reabilitagao perante a propna autoridade que aplicou a penalidade; 
6.3.6. Empresas em processo falimentar, em process° concordatario, em recuperagao 
judicial ou extrajudicial; 
6.3.7, Empresas de que sejam proprtetarios, controladores ou diretores Deputados ou 
Senadores (cfr. art. 54, II da Constiturg5o); 
6.3.8. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Public° nos termos do art. 12 da Lei 
n° 8.429/92 (Lei de lmprobidade Administrative). 
6.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nes vedagOes previstas no artigo 9° da 
Lei n° 8.666/93. 
6.4. 0 licitante devera apresentar o preco unitano dos produtos devendo ester incluso 
todas as despesas corn pessoal, encargos fiscais, previdenciarios, sociais, trabalhistas, e 
quaisquer outras despesas incidentes sobre os fornecimentos. 
6.5. 0 descumpnmento de qualquer condigAo de participagao acarretara a inabilitacao 
do licitante. 
LEIA-SE: 
6. DA PARTICIPAcA0 NA LICITACAO 
6.1. Poderao participar dessa licitagao os postos corn enderepo na Rod BR 277 do KM 
184 ao KM 255. 
6.2. Poderao participar desta licitagao todos os interessados, do ramo pertinente ao 
objeto, que manifestarem interesse em participar do certame ate 24 horas antes da data 
marcada pare a entrega da proposta. 
6.2.1. Caso haja interesse de participagao nesta licitap5o, a licitante devera realizar 
ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitagees do Municipio de 
Capanema—PR, respeitando o prazo estipulado no item 6.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 
a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respective sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus 
administradores, ou; inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas 
do local de sua sede, acompanhada de prove da indicag5o dos seus administradores, ou: 
a ata de fundapao e o estatuto social em vigor, corn a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas da respective sede. 
b) Prove de Inscrig5o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, corn data de 
emiss5o nao superior a 60 (sessenta) dies; 
c) Prove de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INSS — Instituto 
Nacional da Seguridade Social); 
d) Prove de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 
demonstrando a situapao regular; 
e) Pen-Drive pars repasse dos anexos e arquivos digitais obrigat6rios referentes a este 
licitagao. 
6.2.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar urn Protocol° dp 
Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio. 
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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 397/2017 

CONTRATO DE PRESTA00 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA I. N. DE ALMEIDA 

LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao de servicos corn fornecimento de 
material, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 
a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 20.324.313/0001-02, situada a R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CEP: 
85660000 - BAIRRO: CENTRO, CIDADE/UF: Dois Vizinhos/PR, neste ato representada pelo Sr(a). 
NILTON DE ALMEIDA, inscrito no CPF n° 034.488.939-43, residente e domiciliado em RUA 
PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CEP: 85660000 - BAIRRO: CENTRO, Cidade de Dois 
Vizinhos/PR, doravante denominada CONTRATADA, yam firmar o presente Contrato nos termos da 
Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicoes 
estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 05/2017, que fazem 
parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicaes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO E ANIMAcAO 
DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL MUNICIPAL DE INTERPRET/000 DE MUSICA, 
PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA E ESPORTES DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Processo de 
Inexigibilidade N° 05/2017, juntamente corn a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  

2.1. Os servicos e o fornecimento dos materiais contratados sera° realizados por execucao indireta, 

sob o regime de empreitada por preco global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1. Os servicos e o fornecimento do material sera° executados conforme o Processo de 

Inexigibilidade e a Proposta apresentada pela Contratada. 

3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos e o fornecimento do material utilizando-se dos 

materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, 

conforme disposto no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
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a) Executar os servigos EXATAMENTE conforme especificagoes e disposto no 

Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, qual seja: a) Quanto a Estrutura 

de Som: Quatro lines e duas subgraves por lado, 75 metros de estrutura (treligas) de 

aluminio, uma mesa de som digital, oito potencias pra publico de ate 8.000 (oito mil) pessoas; 

b) Quanto a Estrutura de iluminagao, duas maquinas de fumaga, laser e strobos; c) Quanto a 

Equipe: Dois cantores, uma cantora, urn guitarrista/violinista/vocal, urn baixista/vocal, um 

tecladista/acordeonista/vocal, urn baterista, urn tecnico de PA, urn tecnico de palco, urn 

tenico de iluminagdo, um produtor, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das 

clausulas contratuais; 

b) Arcar corn toda a despesa de alimentagao dos integrantes da Banda, bem como dos 

demais funcionarios da CONTRATADA, envolvidos corn a prestagao dos servigos; 

c) Providenciar por sua inteira e exclusiva responsabilidade, os alvaras e licengas 

necessarias expedidas pelas repartigoes publicas competentes, bem como aquelas exigidas pelas 

associagoes de Direitos Autorais; 

d) Arcar corn o pagamento de eventuais direitos autorais, em decorrencia das reprodugOes 

das obras musicais executadas pela Banda Detroit durante o Festival Municipal de Interpretagao de 

MOsica de Capanema / PR, nos dias 13/10/2017, 20/10/2017, 03/11/2017, 13/11/2017 e 14/11/2017; 

e) Promover a confeccionar e promover o pagamento das ART'S da parte de estrutura 

metalica (da montagem de palco), da iluminagao e do som; 

fl Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo maxima fixado no Edital, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, 

defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados, a criterio da 

Administragao; 

g) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 

dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

h) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servigos a serem 

executados, de conformidade corn as normas e determinagOes em vigor; 

i) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados 

que adentrarao o Orgao para a execugao do servigo, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de cracha; 

j) Responsabilizar-se por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 

tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimplencia nao transfere 

responsabilidade a Administragao; 

k) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagOes da 

Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
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Municipio de Capanema - PR 
1) Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestacao dos servicos; 

m) Nao permitir a utilizacao do trabalho do manor; 

n) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

o) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes 

autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  

	

5.1. 	A Empresa devera iniciar a prestacao de servicos nos dias 13/10/2017, 20/10/2017, 

03/11/2017, 13/11/2017 e 14/11/2017, durante a realizacao do Festival Municipal de Interpretacao 

de MOsica do Municipio de Capanema/Pr. 

	

5.2. 	A Banda Completa devera se deslocar ate as comunidades nos dias acordados em 

tempo habil para a realizacao dos ensaios antes da apresentacao oficial. 

	

5.3. 	A Banda devera respeitar os horarios para inicio e termino das suss atividades. 

	

5.4. 	.A Banda devera apresentar-se completa em todas as fases do FESTIVAL. 

	

5.5. 	A BANDA acompanhara os candidatos inscritos para a interpretacao da mOsica 
por eles escolhida. 

	

5.6. 	A cada noite, apps a apresentacao dos candidatos, criancas, amadores e cantores 
profissionais, a Banda animara o baile da comunidade. 

	

5.7. 	A Banda devera acompanhar os mais de 150 candidatos e ensaia-los antes das 
apresentacoes. 

5.8. Os servicos sera() executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada a Administracao. 

5.9. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, promovendo, quando 

requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinacoes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua 

proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos services contratados, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso 

da execucao dos services, fixando prazo para a sua correcao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do service, na forma do contrato; 

Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

corn as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicaes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na licitacao. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SpBCONTRATA0A0, 

	

0.1. 	E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

	

0.1. 	0 valor do contrato e de R$ R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais). 

8.1.1. No valor acima este° incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabaihistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, 

seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 90 (noventa) dias, a partir da data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hip6teses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

0.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 04/10/2017 e encerramento 

em 03/01/2018. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

	

0.1. 	0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela Unica. 
0.2. 0 prazo para paqamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao recebimento 
definitivo do fornecimento do servico.  
0.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 
enderecos eletronicos: empenhoacapanema.pr.gov.br  e/ou comprascapanema.pr.gov.br, 
ou entreque em maos das servidoras designadas, para fins de liquidacao de empenho.  

	

0.4. 	0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
0.5. A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agencia Bancaria e o nOmere da Conta a ser depositado o pagamento. 

	

0.6. 	Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais 
e/ou Faturas. 
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Municipio de Capanema - PR 

	

0.7. 	A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn o nOrnero de 
inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de pregos, bem 
como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn outros CNPJs. 
0.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certideies e documentos vencidos, que 
tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do 
Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA 
apresente situagao regular. 

	

0.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara 
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 
atualizagao monetaria do valor devido. 

0.9.1. A CONTRATANTE condiciona o pagamento dos servigos contratados, a 
comprovagao da inexistencia de debit° corn o Sistema de Seguridade Social, 
conforme determina o art. 195 § 3°, da Constituigeo Federal. 

0.10. Na ocasiao do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da Contratante, 
alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mes 

do pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os pagamentos 
ficarao retidos ate posterior solugao apontada através de Processo Administrativo, sem prejuizos 
de quaisquer outras disposigoes contratuais. 
0.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena 
de aplicagao das sangoes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 
0.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara 
pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-A ap6s a regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a 
Contratante. 
0.14. Administragao somente efetuara o pagamento ape's a ocorrencia das seguintes 
hip6teses, sendo facultada a adogao de apenas uma delas: 
0.15. Mediante a comprovagao da quitagao dos tributos referentes a aquisigao ou prestagao 
de servigo contratado; ou 
0.16. Mediante retengao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratagao, bem como 0 
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar 
Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 
0.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n° 123/06, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao por 
meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
0.18. A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas 
e/ou indenizagOes devidas pela contratada. 
0.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn os 
recursos e meios que Ihes sao inerentes. 
0.20. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do contrato. 
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0.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

0.0.1. Ao final da execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentara a Nota Fiscal da aquisicao/servicos executados. 

0.0.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da 

apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada pela 

CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade da aquisicao/servicos executados. 

0.0.3. No caso de etapas nao concluidas, sera() pagos apenas os servicos e/ou fornecimentos 

efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

0.0.4. A aprovacao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

0.22. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

0.23. 0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

0.0.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos e o fornecimento dos materiais 

efetivamente executados. 

0.24. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos e/ou do fornecimento dos materials identificada pela 

Secretaria de Educagao, Cultura e Esportes ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, 

o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a comprovacao da regularizacao da situacao, 

nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

0.25. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrOnica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

0.26. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

0.0.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel. 

0.0.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 

contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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10.26. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 

em conta corrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por 

outro meio previsto na legislacao vigente. 

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

bancaria para pagamento.. 

0.28. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

0.29. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios 

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

data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

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

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabers a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, no 

prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos materiais e/ou dos servicos executados, para fins 

de recebimento definitivo. 

0.0.2. 0 recebimento definitivo tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

0.1. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos 

executados, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela solicitacao, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e materiais, 

e constatar e relacionar os arremates, retoques e revis8es finais que se fizerem necessarios. 

0.1.2. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

0.1.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes 

resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou 
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Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir 

a ser apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

	

0.2. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro 
sem defeito, ou de acordo corn a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro do prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem aplicadas as sangoes estabelecidas, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos da operacao de troca. 

0.2.2. Na hipatese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-6 como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

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

prazo. 

0.2.3. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas ern contrato e por forca das 

disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

L CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

	

1.1. 	Os precos sac) fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA  

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercici 
o da 
despes 
a 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurs() 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2017 1230 07.003.13.392.1301.2131 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotacoes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO  

14.1.A execucao dos servicos contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao 

e avaliacao por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, corn as 

atribuicoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

0.0.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a experiencia 

tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e o fornecimento 

dos materiais. 
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14.1. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item nao 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade 
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos 
servicos contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora contratados, 

prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 
0.2. As determinacoes e as solicitacaes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

	

0.3. 	0 Contrato sera acompanhado e fiscalizado pala Sra. Jeandra Wilmsen, funcionaria da 
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte. 

1. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES] 

	

1.1. 	Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 
1.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 
acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 
1.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

	

1.3. 	Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o reajuste 

sera convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indice 

INPC/IBGE. 

2. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRAC6ES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

	

2.1. 	Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

2.2. 	A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem 
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, polo prazo de ate dois anos; 
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2.3. 	Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a Contratada 
estara sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

1-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materials e/ou execugao dos 

servigos, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do 

valor total da contratagao, a partir do qual estara configurada a sua inexecugao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecugao parcial do contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infragao a qualquer clausula ou 

condigao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro 

na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do contrato 

por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 

possibilidade de cumulagao corn as demais sangoes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a inexecugao 

total do contrato. 

III- 	Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn 

a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- 	Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PUblica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 

reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 

a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 

02 (dois) anos. 

2.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de 

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao 

tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude 

de atos ilicitos praticados. 

16.5. As penalidades sera° aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que Ihes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 

9.784/99. 
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16.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 

16.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PCiblica 

e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente 

de Licitacao. 

16.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara ern consideracao a gravidade da 

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

observado o principio da proporcionalidade. 

16.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando 

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

16.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Pablica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificacoes, 

projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, memoriais, projetos, 

prazos e proposta apresentada; 

c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade 

da conclusao do servigo e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servico e na entrega dos materiais; 

e)A paralisagao do servico e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa 

comunicacao a Administracao; 

f)A subcontratacao total do seu objeto, a associacao da contratada corn outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, nao admitidas neste 

edital e no contrato; 

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administracao e autorizacao em contrato. 
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i) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do 

art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

k) A decretacao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

1) 	A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contrato; 

n) Razoes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administragao, dos servicos, acarretando modificacao 

do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente 

imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses 

casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacaes assumidas ate que seja 

normalizada a situacao; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 

decorrentes do servico e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o 

direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacoes ate que seja normalizada a 

situacao; 

r) A nao liberacao, por parte da Administrack, de area, local ou objeto para execucao 

do servico e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execucao do contrato; 

t) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancoes penais cabiveis. 

0.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

0.3. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa. 

0.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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0.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos 

prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

0.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacoes a ela 

devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos 

causados a CONTRATANTE, alem das sancOes previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cdcligo 

de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e 

na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, 

que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICAQAO 

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia Otil do mes 

seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO 
21.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema-PR. 

Ea sim, por estarem acord aju tados e contratados, apps lido e achado conforme, as partes 
a seg firmam o presente ato e p 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

Capanema PR, 04 de outubro de 2017 

	

Nr,r---- 	P- 	(01-111j° C Q---P4 4) M 

A 	BELLE 	 NILTON DE ALMEIDA 

	

PREFEITO MUNICIPAL 	 034.488.939-43 
I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
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CARTORID DE NOTAS E OFiCIO DE PROTESTOS 
Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Parana 
Tabeila: Terezinha Colett de Godoy 
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PAGINA 
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001 

PROCURAcA0 PUBLICA QUE FAZ: I. N. DE 
ALMEIDA LTDA - ME, EM FAVOR DE: JULIANO 
CARVALHO DELLA NINA, COMO DESCRITO NA 
FORMA ABAIXO: 

SAIBAM, quantos este piablico instrumento bastante 
virem que aos dezenove dias do mes de juiho do ano de dois mil e dezessete (19/07/2017) 
nesta cidade de Dois Vizinhos,Estado do Parana, em Cartorio compareceu como 
OUTORGANTE: I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME,  pessoa juridica de direito privado, 
corn sede na Rua Presidente Costa e Silva, n° 642, nesta cidade Dois Vizinhos, Estado do 
Parana, inscrita no C.N.P.J. sob o ntimero 20324.313'0001-02; conforme cOpia do contrato 
social, suas alteracOes; Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial sob n° 
461121-8, emitida em 11/07/2017, ultimo arquivamento em 22/05/2014. sob n° 
20143193350, NIRE 41 2 0786574-8, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo n° 
009, as folhas n° 113; Certidao Negativa de Debitos relativos aos Tributos Federais e 
divida ativa da Uniao sob n° F3F4.7FFE.7F7F.9C8E, emitida em 03 05 201". corn 
vencimento em 30/10/2017, devidamente arquivada nesta notas no Arquivo n' 0008-s. az 
folhas n° 105. Ela neste ato representada pelo  SOCIO ADMINISTR4DOR: NILTON DE 
ALMEIDA,  brasileiro, casado, empresario. portador da 	Ceduia de Identidasfe n 
7.742.255-2/PR, e inscrito no CPFTMF sob n° 034.488.939-43. residente e 	 na 
Rua do Comercio, n° 1155, Centro Norte, nesta cidade de Dois Vizinhos. EsIaktlo do Parana. 
Reconhecido como o prOprio de mim Escrevente, consoante os documentos apresentados, 
do que dou fe. E pelo mesmo Outorgante me foi dito que no:neia e corrstitui seu bastante 
PROCURADOR: JULIANO CARVALHO DELLA NEVA. brasileiro, casado. music°, 
portador da Cedula de Identidade n° 206.835.500-3 RS. e inscrito 	CPF NIF sob n° 
968.036.810-68, residente e domiciliado na Rua Antonio Cordeiro. n: 58. Centro. na cidade 
de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana. a quern confere poderes para participar de 
licitacOes e concorrencias publicas, podendo para tanto dito procurador. assinar contratos, 
requerer alegar e assinar o que convier, assumir compromissos e obriaacaes. juntar e 
desentranhar papeis e documentos, satisfazer e cumprir exigencias. preencher formalidades, 
e tudo mais o que preciso for, em re1a.c5o a licitacOes, concorrencias pUblicas. dispensa de 
licitacOes e inegibilidade, nao podendo substabelecer. Certifico e dou fe que todos os 
dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos pela Outorgante, que flea 
responsavel civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, bem como por qualquer 
incorrecao, isentando assim esta Serventia de quaisquer responsabilidades. Assim o pediram 
e dou fe. A pedido das partes lavrei a presente procurac5o a qual feita e lhes sendo lida, 
acharam-na conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, dispensando as testemunhas 
conforme C.N.da CGJ-PR. Eu, MARCIA ELISA SGARBI, Escrevente que a digitei, 
conferi, dato e assino em publico e rano (a.a.). NILTON DE ALMEIDA. Custas (384,62 
VRC - R$ 70,00 	Selo Funarpen 0,75, 	Funrejus 	R$ 17,50 guia sob n° 
14000000002746162-4). Protocolada sob n° 01170/2017, as fls n° 180, do Livro de 
Protocolo Geral n° 17, aos dezenove dias do mes de julho do ano de dois mil e dezessete 
(19/07/2017). Transki,dada em seguida, confere em tudo corn o original, ao qual me reporto 
e dou fe. Eu, 	 MARCIA ELISA SGARBI, que a transladei, conferi, 
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subscrevo, dou fe e assino em pUblico e raso. 

Em Test° 	 da Verdade. 

MARCIA ELISA SGARBI 
Escrevente 

FUNARPEN — SELO DIGITAL N° .J8G76 . xFPWH . ntljj., Controle: .nTffN . ORjbN. 
Consulte esse selo em nttp://funarpen.com.br   
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PREENCHER COM LETRA DE FORMA 

DESTMATAMO DO ODJETO / DESTBVIAMiRr. 
WE OU RAZAO SOCIAL DO DESTINATARIO DO ODJETO ! NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE 

) 

___,_ 
CEP i 

I.N. DE ALMEIDA LTDA - ME 
R PRESIDENTE COSTA E SILVA, 642 - CENTRO 
CEP: 85660000 - DOIS VI7INHOS/PR 

1 	I 	I 	 I 	I 	I 	i 	I 	I 	i 	I 	r 	 I 

DECLARACAO DE CONTEUDO (SUJEITO A vERiricAcAo) I DISCRIMINACION 

P 	ne9-- --9R-/-2-0t;- 
NATUREZA  DO ENVIO 1 NATURE DE L'ENVOI 
	 PRIORiTARIA/ PRIORITAIRE 

I 	 EMS 

Quo t . 1  pi • 	1\905/0/4. ri  SEGU ADO / VALEUR DECLARE 

ASSINATURA DO RECEBEDOR I SIGNATURE DU RECEPTEUR 

/------- 	 ., 
s. 

DATA DE RECEBIMENTO 
DATE DE LIVRATION 

09/I  0  /  I i 

,F2 A  . 
E 
0 qogg.N. 

5 	Ilir BaltEit 
AU DE DESr 

NO 
A 	o• 

E LEGIV 	DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE,DU RECE 	UR 	 ^ 
tO 
••:. 	co 	 ill .11 	

'CP ' ° 	‘1'  N. 	s" (0.  

(r) 
()\.1 

11 	()‘1 	1  _ 

Pik 

N° 
RE 

OCUMENTO DE IDENTIFICACAO DO 
EBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR ISMANIIMM CY • 

• 

EMDEREO0 FAA DEVOLUcAO NO VERSO / IWRESSE 	R DANS LE VERS 
75240203-C 
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