
Prefeitura ,MunicipaC de 	1  
Cap ari,ema, 	900001 

PORTARIA N° 5767/2014  

Designa Comissao Permanente dle Abertura e Julgamento de 

Licitacties. 

LINDAMIR MARIA DE LARA ENARDIN; Prefeita Municipal de 

Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribluicties legais 

RESOLVE  

Designar as pessoas abaixo rIacionadas sob a presidencia da 
primeira, para constitufrem a COMISSAO PE,RMANENTE DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DE LICITAOES realizadas pelb Departamento de Compras, da 
Prefeitura Municipal de Capanema, de 08 de janOiro a 31 de Dezembro do ano de 
2014: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair José Walter 
• Hells! Pedro Engel 
• Edina Luciane Escher Sott 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, aos 
08 dias do mes de janeiro de 2014. 

ini am.  Maria de Lara Denar 
Pr 

son •se orowski 
Secre 	d Administracao 

	

Fone:46-3552-1321 - Fa 	

76,011010.06111.10 

	

Av. Pedro Viriato Parlgot de Souza, 1 	ntro - 85 

CAPANEMA -613414118AD° NO JORNAL Dietc2442.41a---113.1—
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eita Muniripal 



Prefeitura MunicipaC de 
Cayanema 

1) 0 0 0 0 2 

Convite: 032 CAPANEMA, 03/07/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 032 

DE: JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER — SECRETARIA DE EDUCA(A0, 
CULTURA E ESPORTES 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente .Autorizacdo para 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE 
CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIAN(AS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO. 

Esta Licitacao se faz necessario devido a necessidade da aplicagdo de AULAS DE 
ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANcAS 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO 

0 Custo Maximo global importa em R$ 31.200,00 (Trinta e Um Mil e Duzentos Reais'). 

Cordialmente 

JAQUE 	 UHMKE VAZZOLLER -- 
SECRETARIA ED CAcAO, CULTURA E ESPORTES 

 

Av Pedro lilt-let° Pangol de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone'46-3552-1321 — Fax  

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema 
Solicitacao 99/2014 	 Oi 003 

Peg ins 

Solicitagao 

  

  

Nunero 	 Tipo 

99 	Contratagao de Servigo 
Emedo em 	 Quantidade derens 

30/06/2014 	 1 

Solicitante   Processo Gerado 

Codigo 	None 
	

NUaero 

50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE. VAZZOLLER 
	

195/2014 

Local 	  
Codigo 	Norm 

131 	Atividades Culturais 

Orgao 	  Pagamento 
None 	 Forne 

07 	Secretaria de Educagao Cultura e Esportes 

Entreg a 	  

Local 

CONFORME SOLICITAcOES 

30 DIAS APOS EMISSAO 

Prazo 

12 Meses 

Descrigao 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAP AULAS DE ARTE CTRCENSE NA CASA DA CULTURA DE 

CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANQAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO 

001 Lote 001 

Codigo Nome 	 Unidade 	Quantidade 	Unitario 	 Valor 

039234 AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITACAO CONST 	H 	 600,00 	 52 00 	31 200 00 

AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITACAO 

CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

	

TOTAL 	31.200,00 

	

TOTAL GERAL 	31.200,00 

11 
\ 	, ‘, , 	0! 

.1-4 -11•1111111d*b.-a.‘ 

JAQUELI 	FATIMA, HMKE VAZZt LLER 
Secr Munich .e Educagao, Culture e Esportes 

Emaido pa-  GABRIEL CIPRIANI na ,efseo 5508 g 
	 30/06/2U14 10 37 2 



ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIcOS TECNICOS PARA AULAS DE ARTE CIRCENSE EM ATENDIMENTO A CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM 

CONTRATURNO ESCOLAR NA CASA DA CULTURA 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 

PRAZO DE EXECUCAO: IMEDIATO AP0S CELEBRACAO DO CONTRATO. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APS A EMISSAO DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

FORNECEDORES 

ITEM DESCRIcAO UN. 0101. 
ESTER RAQUEL 

KRUGEL - ME 

MARCO AURELIO 

GAZZONI - ME 

HEVERTON CARLOS 

VEIT - ME 
MEDIA TOTAL 

1 

39234 	- 	AULA 	DE 	ARTE 	CIRCENSE 	MISITRADA 	POR 

PROFISSIONAL COM HABILITAcA0 CONSTANTE NO TERMO DE 

REFERENCIA 

H 600 50,00 52,00 04,00 52,00 31.200,00 

TOTAL R$ 31.200,00 
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ORCAMENTO 

RAZAO SOCIAL: ESTER RAQUEL KRUGEL ME  

CNPJ:  11040132/0001-63  E-MAIL:  esterkrugelghotmail,coin  
ENDEREcO:  Av.Espirito Santo 786 
COMPLEMENTO: BAIRRO: 	Centrp  
TELEFONE: 46-99317002 	 CONTATO: Ester 
CIDADE: Capanema UF: Pr. 

OKAMENTO PARA CONTRATAcA0 DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECKAO DE 

SERVIcOS TECNICOS PARA AULAS DE ARTE CIRCENSE EM ATENDIMENTO A CRIANcAS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS EM CONTRATURNO ESCOLAR NA CASA DA CULTURA 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAcAO DA SECRETARIA 

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UN IT 

VALOR 

TOTAL 

AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL 

COM 	HABILITACAO 	CONSTANTE 	NO 	TERMO 	DE 

REFERENCIA 

H 600 50,00 30.000,C 

TOTAL 

O ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MAIS 

BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

QUALIFICA00 TECNICA DO PROFISSIONAL 

- Curso Superior Completo comprovado por certificado; 

-Qualificagao tecnica corn no minim° 100 horas/aulas em acrobacias de solo, acrobacias aereas 

(trapezia lira e tecido acrobatico) comprovada por certificado a participagAo nos cursor de acrobacias 

de solo e acrobacias aereas realizados em escolas especificas de arte circense que possuann DRT; 

0 

'11.040.132/00 i 1-651  
ESTER RAQUEL 

KRUGEL - ME 

AV. ESPIRITO SANTO, 786 
CENTRO 

L85760-000 - CAPANEMA d PR .1 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura MuniciyaC 
de Cayanema 

o)o0006 

- 	
9RcAMENTO 

RAZAO SOCIAL:  ry) R.C. 0 	ue-C lb GNP. 	iY'  
cNN:051,16 3 a3 oopi 3Q.  E-MAIL:  Ail ID flrf CURS Q I N °V/ CM O. COM   
ENDERECO:1ZLA 	 L 0 	d  

COMPLEMENTO:  bPLA 0 1 	BAIRRO:  C 6 nfrA.0  
TELEFONE:q6  -6,S5 02 ?03o 	 CONTATO: 

CI DADE :(14::1PAR)c— rv-vz 

OKAMENTO PARA CONTRATA00 DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECKAO DE 

SERVIcOS TECNICOS PARA AULAS DE ARTE CIRCENSE EM ATENDIMENTO A CRIANcAS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS EM CONTRATURNO ESCOLAR NA CASA DA CULTURA 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITA00 DA SECRETARIA 

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL 

COM 	HABILITACAO 	CONSTANTE 	NO 	TERMO 	DE 

REFERENCIA 

H 600 C" n 
...)06809 

TOTAL 3it_aco_c 

O OKAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MAIS 

BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

QUALIFICACAO TECNICA DO PROFISSIONAL 

- Curso Superior Completo cornprovado por certificado; 

-Qualificagao tecnica corn no minim° 100 horas/aulas ern acrobacias de solo, acrobacias aereas 

(trapezia lira e tecido acrobatico) comprovada por certificado a participagao nos cursos de acrobacias 

de solo e acrobacias aereas realizados em escolas especificas de arte circense que possuam DRT; 

otuidl 

05.7 46 39910001 4? 
MARCO AURELIO GAZZONI 

- ME - 
RUARkORECIRIt.0,421 -SALA 

CENTRO 
L. 85760-000 - CAPANENIA • *PR 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

UF: 	 

Portaria n° 5767 
Presidente da Cornissa 



l.k1C‘Pri0 DoROVONNtet 

Potterke e 576112014 

Presidente de Coteissito 
nato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-0 

Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Av. Ped 

Prefeitura MunicfpaC 
de Cayanema 

ORcAMEN,rot,  

RAZAO SOCIAL:  flin)Leput49-n 	jolty-D  
CNPJ: 	.1-54/ CtCWE-MAIL: 	  
ENDEREcO:j1k1.01af:ruffayteL  ")-12. 5 96 

TELEFONE:6--  901- tl1 /4-40 
COMPLEME

4

NTO: 	1),(3, 	BAIRRO: 	 4 

CONTATO: 

 otpi  jLottzn,‘,(4,.2“00 fq,CfNAk9 

CIDADE: 	OF DL 

OKAMENTO PARA CONTRATA00 DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE 

SERVIcOS TECNICOS PARA AULAS DE ARTE CIRCENSE EM ATENDIMENTO A CRIANcAS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS EM CONTRATURNO ESCOLAR NA CASA DA CULTURA 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICIT/KA° DA SECRETARIA 

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL 

COM 	HABILITACAO 	CONSTANTE 	NO 	TERMO 	DE 

REFERENCIA 

H 600 54( 00 3a ./-10C)00 

TOTAL 

O ORcAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 0 MAIS 

BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

QUALIFICAcA0 TECNICA DO PROFISSIONAL 

- Curso Superior Completo comprovado por certificado; 

-Qualificagao tecnica com no minim° 100 horas/aulas em acrobacias de solo, acrobacias aereas 

(trapezia, lira e tecido acrobatico) comprovada por certificado a participag5o nos cursos de acrobacias 

de solo e acrobacias aereas realizados em escolas especificas de arte circense que possuam DRT; 



Prefeitura itlunicipaC de 
Cayanema 09) 

EDITAL DE LICITAcA0 N° 032/2014 

MODALIDADE: Convite 

SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA. E ESPORTES 

1- PREAMBULO 

1.1.0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria de Educacao, Cultura e 

Esportes, mediante a Comissao de Licitaedo, designada pela portaria n°. 5767/2014, do dia 08 

de janeiro de 2014, torna pi blic° para conhecimento dos interessados que na data, horario e 

local indicados, fare realizar licitacao na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR 

PREcO,na forma de Execucao Indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Unitario 

(hora), de acordo com as condicOes deste edital e seus anexos, bern coma corn o que determine 

a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 6.204/07. 

1.2. Da sessao publica do Convite: 

Os envelopes contendo a praposta e a documentacao deverEto ser entregues ate as nove horas 

do dia 11/07/2014, e sera° abertos no dia 11/07/2014, as nove horas, no sala da Con-ussao 

Permanente de LicitagOes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV 

PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO - CAPANEMA - PR. 

1.3.0 criteria de julgamento adotado sera o menor prey) UNITARIO, observadas as exigencias 

contidas neste Edital e seus Anexos quanta as especificagoes do objeto. 

1.4.Integram este convite, independentemente de transcriedo: 

Anexo 01 (Formulario Padronizado de Proposta); 

Anexo 02 (Declaragdo de Idoneidade); 

Anexo 03 (Minuta do Contrato); 

Anexo 04 (Declaragao de RenAncia); 

Anexo 05 (Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 

Anexo 06 (Declaragdo de Regularidade no Ministerio do Trabalho); 

Anexo 07 (Projeto Basico); 

Protocolo de recebimento do Convite. 

2- DO OBJETO 

2.1. 0 objeto da licitaedo e a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MlNISTRAR AULAS DE ARTE 

CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANOS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO, conforme condieoes 

especificacOes fixadas neste edital e seus anexos. 

2.2. Considera-se uma hora de prestacao de servico como unidade para o presente certame. 

Av Pecfro Vinato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura gilunicipaC de  
Cayanema, 
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2.1. DAS CONDIcOES GERMS 

2.1.1.0 inicio dos servicos devera respeitar o cronograma elaborado pela Secretaria de 

Educagdo, Cultura e Esporte. 

2.1.4. Os servicos deverao ser prestados durante 12 (doze) meses. 

3- DA DESPESA E DOS RECURSOS OKAMENTARIOS 

3.1- A despesa corn a contratagdo do servigo, estimada em R$ 31.200,00 (Trinta e Urn Mil e 

Duzentos Reais), conforme media dos orgamentos obtidos no processo administrativo que 

subsidiou o presente edital, correra a conta da seguinte Dota45o Orcamentaria: 

DOTAcOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 1270 07.003.13.392.13012-131 000 

4- DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE 0 EDITAL 

4.1- 0 edital podera ser impugnado: 

4.1.1- Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias nteis antes da data fixada para abertura da 

sessao pnblica; 

4.1.2- Por qualquer licitante em ate 02 (dois) nteis antes da data fixada para abertura da 

sessao pnblica. 

4.2- Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data 

para realizacao do certame. 

4.3- Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera 

solicitar a Administragdo elementos, informagoes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as 

condigees para atendimento das obrigagoes necessarias ao cumprimento de seu objeto. 

4.4- As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.5- As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados pela Comissan de Licitacao 

deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer 

interessado. 

4.6- Qualquer impugnagdo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecad.a a Divisilo de 

Licitacoes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacdo 

data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 

4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5- DA PARTICIPAc -AO NA LICITAcA0 

5.1- Poderao participar desta licitagao os interessados do ram° pert i nente ao son objeto. 

escolhidos e convidados pelo Municipio de Capanema, bem como os demais interessados 

cadastrados no banco de dados do Municipio de Capanema-PR na correspondente 

Av, Pedro Onato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone'46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura NunicipaC de 
Cayanema 

especialidade que manifestarem seu interesse coin antecedencia de ate 24 (vinte e 

quatro) horas do horario marcado para apresentacdo das propostas. 

5.2-  0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de 

Licitacoes do Municipio. 

5.3-  Nao poderao participar fiesta. licitacao: 

5.3.1-  Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da licitacao. 

5.3.2-  Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

5.3.3-Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Uniao (art. 7° do Lei n° 10.520/2002 e 

art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitacao ou 

impedidas de contratar corn a Administracao PUblica (Art. 87, [1.1, da Lei n" 8.666/93); 

5.3.4-Empresas proibidas de contratar corn o Poder Public°, nos termos do art. 72, § 8", V do 

Lei n° 9.605/98; 

5.3.5-Empresas declaradas inicloneas para licitar ou contratar corn a Administraciao PUblica, 

enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante 

a prOpria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6-Empresas em processo falimentar, em processo concordatArio, em recuperacao judicial 

ou extrajudicial; 

5.3.7-Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou  

Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao); 

5.3.8-Empresas proibidas de contratar corn o Poder Public° nos termos do art. 12 do Lei n" 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.9-Quaisquer interessados enquadrados nas vedag5es previstas no artigo 9° da Lei n" 

8.666/93. 

5.4-  0 descumprimento de qualqucr condicao de participacao acarretora a 	u, do 

licitante. 

6- DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

6.1-  0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a 

nas condig5es do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido 

pela Lei Complemental. n" 123/06. 

6.1.1-  A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a 1..Z$ 3.600.000,00, em 

conformidade coin as disposicoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3", § 4", VI do Lei 

Complementar n° 123/ recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n" 

123/06 as ME/EPP. 

6.1.2-  A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos lirnites definidos pelo art. 3" 

da Lei Complementar n" 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, As ME/EPP. 

Av Peuro Vinato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321- Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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6.2- A fruicao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Com.plementar n° 123/2006 

independe da habilitacao do microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparodo pare o 

obtencAo do regime tributario simplificado. 

6.3- Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 3° do Lei Complementar 

n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deveran 

apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar (Art. 11 do Decreto n' 6.204/07). 

6.4- A declaragdo acima exigida devera ser entregue juntarnente coin a documentaciio de  

habilitacao. 

7- DO CREDENCIAMENTO 

7.1- Previamente a abertura da sessan de habilitacao e julgamento, o representante do 

licitante devera apresentar-se a Comissdo de Licitagao para efetuar seu credenciamento como 

participante desta Licitacao, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, 

e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao. 

7.2- Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 

estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuraciio, ou particular cone firma 

reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3- 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar 

competencia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros. 

7.4- 0 instrumento de procuragdo public°, ou particular corn firma reconhecida, deve ostentar 

os necessarios poderes para formulacdo de propostas e para a pratica de todos os demais atos 

inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituican da empresa 

ou do registro como empresario individual. 

7.5- Cada credenciado podera representar apenas um licitante. 

7.6- Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

7.7- A Ilan apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento nt-lo 

impedira a participagdo do licitante no presente certame, porem impedirA o seu representante 

de se inanifestar durante a sessao. 

8- DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcA0 E DE PROPOSTA 

8.1- Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificodos no 

anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 

Av Pedro hnato Pangot de Souza, 1080- Centro - 85761-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

ENVELOPE N° 01 — DOC UMENTOS DE HABILITACAO 

A COMISSAO DE LICITA(,A0 
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CONVITE N° 032/2014 ABERTURA DIA 11/07/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS 

A COMISSAO DE LICIT/KA° 

CONVITE N" 032/2014 ABERTURA DIA 11/07/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.2.- 0 envelope 01 deverA conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual deverA ser 

apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via sada urn, sendo que as folhas 

deverao, preferencialmente, ser dc tamanho A4, Os documentos deverao estar rubricados por 

elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverao estar devidamente 

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de lieitacao. 

8.2.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURfDICA: 

a. No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio 

de seus administradores; 

b.l. Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da  

consolidagdo respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de lirova d<c indicacilo dos sews 

administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno Porte: certidao expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove 

a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de cooperativa: 

e.1. A ata de fundacao e c estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Juridicas da respectiva sede; 

e.2. 0 registro de quo trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3. 0 regiment° dos fundos instituidos pelos cooperados, coin ata da assembRia quo os 

aprovou; 

e.4. Os editais de convocacao das tres tiltimas assembleias 	extraordinarias. 
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e.5. A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da licitagdo; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 

autorizacao; 

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nrio anterior a 90 (noventa) dias; 

da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo o previsto na alinea "c" deste 

subitem; 

8.2.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, corn data de 

emissao nao superior a 60(sessenta) dias; 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios - (INSS - Institut() 

Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fund() de Garantia pot Tempo W Servico 

(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Economics Federal; 

d) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da 

Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.1) A aceitacao de Certid5A) Conjunta Negativa de Debitos R.elativos a Tributos 

Federais e a Divida Ativa da Uniao este condicionada a verificagan da correspondent(' 

autenticidade 	nos 	seguintes 	enderecos 	eletronicos:www.receitalazenda.gov.bre 

www.pgfn.fazenda.gov.br. 

e) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federacdo do 

sede da licitante; 

f) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

8.2.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 

a) Certidao negativa de falencia ou recuperacao judicial. ou liquidacao judicial, ou de 

execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 

seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prOpria cortidao, ou, na ornissao desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentacao; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias. 

8.2.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12.440/11(validade 180 dias contados da data de sua ernissao). 

8.2.5 - RELATIVA A QUALIFICAcA0 TECNICA DO PROFISSONAL: 

 

Av. Pedro Onato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de 
Cayanema 

~HHo 014 

a) Comprovacao por meio de certificados de participacao, em nome do profissional que 

ira ministrar as aulas, em cursos de acrobacias de solo, acrobacias aereas (trapezio, lira e 

tecido acrobatico), realizados em escolas especificas de arte circense que possuam DRT, corn 

no minimo 100 horas/aula. 

8.3. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAc OES): 

a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital. 

b) Declaracao de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos eni trabalhos noturnos 

e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 70, inciso XXXIII, da Con.stituicao 

Federal. (conforme modelo no Anexo 06 deste Edital — Regularidade corn o Ministerio do 

Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

c.1) Declaragao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar. n" 

123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentaga° de habilitacao, 

no envelope "A", a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pegrn 	Porte. corn firma 

reconhecida (anexo 05)). 

c.2)Termo de Remincia 

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisan 

Comissao da Licitagao quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos 

exatos termos do anexo 04, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacdo de 

habilitacao), 

8.4. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope no 01) poderao ser apresentados ern 

original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio competente, ou 

copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao Permanente de 

Licitagao ou Funcionario do Setor de Licitacoes, no decorrer da sessao desde que o original 

esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacao em Orgao do 

imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 

8.5- As certidoes de comprovacao do regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao 

ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo argao expedidor, ou. 

na hipotese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos nitimos 90 Bias 

contados da data da abertura da sessao 

8.6- As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida para 

efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 

43 da LC n° 123/06). 

8.7- Havendo alguma restricao na comprovagdo da regularidade fiscal da ME/EPP, sera 

assegurado o prazo de 02 (dois) dial liteis, cujo termo Uncial corresponclora 00 mom( nto em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual period°, a 
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criterio da Administracao, pars a regularizacao da documentacad, pagamento ou 

parcelamento do debit°, e emissao de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de 

certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06); 

8.8- A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior 

a fase de habilitacao, aguardando-se us prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase 

recursal (art. 4°, § 2°, do Deoreto 6.204/07); 

8.9-  A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadencia do 

direito a contratacao, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 

facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes. para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitacao. 

8.10-0 proponente que nao cumprir coin o disposto no item  8 o seus subitens sera 

desclassificado. 

9- DA PROPOSTA 

9.1- Devera ser apresentada uma carta proposta de precos (anexo 01), conforme modelo 

padronizado, impressa por computador corn tinta indelevel, sem rasuras e entrelinhas. A 

proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime por 

preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera contort 

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNN da 

proponente. 

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com 

respective assinatura. 

c) Data. 

d) Preco global do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e 

por extenso, corn cternonstracao dos valores correspondentes aos servicos 

prestados. 

e) Prazo de oNecucao do objeto em Bias. 

f) Prazo de validade da proposta no minimo 12 (doze) 'noses, cuntadus a piu..tir 

da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de 

Licitacao. 

9.2.Nao serao levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 

especificacoes exigidas. 

9.3. A apresentacao da proposta no licitacao sera considerada como prova de que a proponente 

examinou e concordou corn todas as especificacOes e demais elementos da Licitacao, quo os 

comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, informacoes satisfatUrias 

sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existents, antes de elaborar sua proposta, 

concluindo que os elementos da licitacao the permitiram preparHr proposta de precos complete 

irrevogavel e integralmente satisfat6ria. 

9.4. 0 licitante devera observar o valor maxim° especificaclo no item 3.1, sob pena de 

desclassificacao de sua proposta. 
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9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das 

condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem corno a obrigatoriedade do 

cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipa mentos, fervamentas 

e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas A perfeita execucao 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituican. 

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugdo do objeto. 0 Impost° de Ronda de 

Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquid() - CSLL quo nau 

podem ser repassados a Administracdo, nao sera° incluidos na proposta apresentada. 

9.7. As propostas terdo validade de seis meses contados da data de abert ura da sessdo pnblica 

estabelecida no preambulo deste Edital. 

9.8. Decorrido o prazo de validade dos propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.9. Ate a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

9.10. Apos a abertura da sessdo, somente sera° aceitas alteracdes formals, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do contend° e das condicoes referidas. 

10- DA SESSAO PUBLICA 

10.1- A abertura dos envelopes contend° a documentacdo de habilitocdo e a proposta de prPcos 

sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata carcunstanciado assinada 

membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

10.2-  Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a 

realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 

primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde 

que nao haja comunicacdo em contrario. 

10.3-  Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitagdo recebera, de tuna so vez, os envelopes contend° 

a proposta e a documentacao de habilitacdo. 

10.4-  Como condicao pra‘ia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissii° do 

Licitacdo podera verificar o eventual descumprimento das condicOes de participacdo, 

especialmente quanto a existencia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou 

futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a)CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br) 

b)SIGAF; 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inid'oneas e Suspensas - GEIS, mantido polo 

Controladoria-Geral da Unido (www.portaidatransparencia.gov.briceis); 

d) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa. 

mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justica 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
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10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 

eventual ma.triz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (eft.. art. 12 

da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sangoes impostas ao responsavel pela pratica de ato 

de improbidade administrativa, a proibigan de contratar corn o Poder Public°, inclusive por 

intermedio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritaria 

10.6- Constatada a existemcia de vedacao a participacao no certame, o Presidente do Comissao 

de Licitacao reputard o licitante inabilitado. 

10.7- Ainda como condicao previa A habilitacao, para Os itens ou grupos de participo0, ) 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipOtese de exercicio da prerrogativa de 

efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n' 123/2006, o Presidente da  

Comissao de Licitacao podera consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao "Despesas — Gastos Diretos do Governo — 

Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatorio dos valores das 

ordens banctirias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar 

no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturainento maxim() permitido como condic,Fio 

paras esse bene.ficio. 

10.7.1- Constatada a ocorrencia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o 

Presidente da Comissao de Licitagao indeferird a aplicacedo do trataniento diferenciado em 

favor do licitante, conforme artigc 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 

2006, corn a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes. 

10.8- Nan ocorrendo o descumprimento das condicees de participagdo, serao identificados os 

licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentagao de habilitacao. 

10.9-  Caso necessario, a Comissao de Licitagao podera suspender a reuniao para analisar os 

d.ocumentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a 

se reunir. 

10.10- Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao, de forma motivada. 

indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentagao. 

10.11- A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da. 

sessao. 

10.12- Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao 

imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados. 

10.13- Nan havendo renUncia ao direito de recorrer. a Comissao de Licitagdo suspenders a 

sessao e marcard nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de prey). 

10.13.1-Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao 

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitagdo e ficarao 

guardados na respectiva Secao. 

10.14-ApOs o final da fase de habilitagao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados na- 0 

serao devolvidos. 
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10.15-Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inahilitadas pelo period° de ate 10 

(dez) dias Uteis contados do encerramento da fase de habilitacao, apes o que serao destruidos 

pela Comissao de Licitacao. 

10.16-A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame. 

10.17-A intimacao do julgamento da habilitacao e das propostas dos licitantes sera feita 

mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes 

no ato em quo foi adotada a deci.sao, quando podera ser fetta por comunicagao direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.18- Apes a fase de habilitacao, pao cabera: 

10.18.1-Desistencia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Comissao de Licitacao. 

10.18.2-Desclassificacao do licitante por motivo relacionado corn a habilitacao, salvo em razao 

de fatos superveniente ou só conhecidos apes o julgamento. 

10.19-Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacao examinarti as propostas 

apresentadas quanto as suas especificacOes e compatibilidade do prego em relacao ao valor 

estimado para a contratacao. 

10.20-A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no ant 

sessao. 

10.21-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificada.s, 

Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 03 (tres) dias nteis para a apresentacao de nova 

documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.22- Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

11- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1- 0 criterio de julgamento sera o de menor prego unitario. 

11.2-Seth desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vicios ou ilegalidades; 

b) Nao apresente as especificacoes tecnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico; 

c) Apresentar precos finals superiores ao valor maxim° estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta podera utilizar custos 'unitarios diferentes daqueles fixados neste 

Edital, desde que o prego global orcado e o de cada uma das etapas previstas no Projeto 

Basic° fiquem igual ou ahaixo do valor calculado a partir do sistema de referencia 

utilizado. 

d) Apresentar precos que sejam manifestamente inexequiveis; 

d.1) Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto 

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

d.1.1) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orcado pela Administracao, ou 

d.1.2) Valor orcado pela Administracao. 
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d.2) Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias itteis para 

comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta. conforme parametros 

do artigo 48, inciso H, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao. 

12- DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

12.1-Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisites do  

item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento. 

12.2. Sera assegurada, coma criterio de desempate, preferencia de contratacao para as  

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacOes ern que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou at/ 10% (dez par cento) 

superiores a proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo a empate, proceder-se-d do seguinte 

forma: 

12.3.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar 

proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera 

adjudicado em seu favor a objeto licit- ado; 

12.3.2.Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno parte. no forma 

do subite,m anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrern no 

hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria. para o exercicia do mesmo direitor 

12.3.3.No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera reallzacla 

sorteio entre elas para quo se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor 

oferta. 

12.4. Na hipatese da nao contratacao nos termos previstos no Lei Complementar 123/06. o 

objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5.As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao 

quando a melhor oferta inicial nao -Liver sido apresentada par microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

13- DOS RECUR,SOS 

13.1- Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos: 

13.1.1- Recurso hierarquico, no prazo de 02 (doffs) dias uteis. a contar do intimacao do ato. ou 

da lavratura da ata de reunhio, nos casos de: 

a) Habilitagdo ou inabilitardo do licitante; 

b) Julgamento das propostas 

c) Anulacao ou revogacao da licitacao; 

d) Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao on 

cancelamento; 
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e) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a que se refere 

o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

Aplicagdo das penis de advertencia, suspensao temporaria ou de multa. 

13.1.2- Representacao, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimacao do decisao 

relacionada corn o objeto do licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurs() hierarquico. 

13.1.3- Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimacao do ato. 

no caso de declaragao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2- A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, quo poderao imptigna 

lo no prazo de 02 (dois) dias 

13.3-0 recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacao, por intermedio do 

Presidente da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 

(cinco) dias dteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidainente informado. 

13.4-A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento 

do recurso. 

13.5-Os recursos interpostos em razao de habilitagao ou inabilitacao de licitante ou do 

julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente. 

motivadamente e presentes razoes de interesse public°, atribuir eficacia suspensivo aos 

demais recursos. 

13.6-Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos 

autos do processo licitaterio ou a qualquer outra infOrinacao rtecessario instrucao do reLursu. 

13.7-Caso Os autos do processo nese estejarn disponiveis pant vista dos licitantes interessados. 

o prazo para recurso sera suspenso. 

13.8-0 acolhimento do recurs() importard na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis do  

aproveitamento. 

14- DA ADJUDICAO.'0 E HOMOLOGAQA0 

14.1-  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos otos praticados, a autoridade 

competente homologara o procedimento licitatOrio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor. 

14.2-  Apes a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar v contrato ou retirar 0 

instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 

14.3-  Previamente a formalizacao da contratagao, a Comissao Permanente de Licitacao podera 

realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar corn o Yoder 

Publico e verificar a manutencao d.as condicoes de habilitacao. 

14.4- Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacao 

podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao, para assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente. 

15- DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 

15.1- A contratacao sera formalizada por intermedio de instrumento contratual. 
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16- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

16.1-  0 contrato tern vigencia de 12 (doze) meses. 

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAcOES DAS PARTES 

17.1. Cabera a CONTRATANTE, sem prejuizo das demais obrigac5es e responsabilidacie--

insertas neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo 0:3): 

17.1.1. Receber provisoriamente o servico, disponihilizando local. data e horario; 

17.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos 

provisoriamente corn as especificacOes constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitacao e recebimento definitivos; 

17.1.3.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, através de 

servidor especialmente designado; 

17.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

17.2. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

17.2.1. Executar os servicos em perfeitas condicOes, na forma, no prazo e no local discriminado 

no cronograma apresentado pela Secretaria de Educacao, Culture e Esportes; 

17.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo corn os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

17.2.1.2. Este dever implica na obrigacdo da CONTRATADA de, a criterio da Administracao_, 

substituir os profissionais que nao estejam atendendo as expectativas da municipalidade; 

17.2.2. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes a() objeto da 

presente licitacao; 

17.2.3. Comunicar a Administracao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovacao; 

17.2.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 

assumidas, todas as condicr)es de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao; 

17.2.5. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nein mesmo parcialmente, as  

obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que esti obrigada; 

17.2.6. Responsabilizar-se  pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucao dos servicos;  

17.2.7. A CONTRATADA devera manter durante toda  a  execucao do contrato,  em 

compatibilidade cora as obrigacoes por ela assumidas, todas as condigoes exigidas na Lei 

Licitatoria.  

17.2.8. A CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo de vinculo empregaticio conforme 

CLT dos profissionais contratados ate a data da apresentagdo  da 1a nota fiscal. (Essa 

documentagdo de comprovagdo devera ser apresentada junto ao Setor de Licitacoes).  
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17.2.9A CONTRATADA e obrigada a substituir o profissional que nao esta desempenhando a 

sua fungao de maneira eficiente, a pedido da Administragao.  

17.2.10. A contratada e responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. 

18- DAS CONDIcOES DE EXECUc AO DO OBJETO DA LICITAcAO 

18.1. A CONTRATADA devero, atender as normal das LDB — Lei de Diretrizes Basicas da 

Educacao n° 9394/96. 

18.2. A CONTRATADA devera aplicar 

- 600 horas/aula de ARTES CIRCENSES, conforme hor6rios e locais indicados nos 

cronogramas elaborados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. 

18.3. A prestagdo de servicos devera ser imediata mediante solicitaclio do Municipio, epos 

requerimento da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes. 

18.4. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informacoes: 

a) Memorial descritivo dos servicos a serem prestados, constando: 

a.1) Descrican precisa dos servicos a serem realizados: 

a.2) Cronograma das aulas e atividades a serem realizadas: 

a.3) Prazo para inicio e conclusdo dos servicos; 

a.4) Local de execucao dos servicos; 

a.5) Identificagdo do responsavel pela elaboracilo do memorial descritivo; 

a.6) Assinatura da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes. 

18.4.1. 0 requerimento sera enviado ao Departamento de Compras do Municipio para 

autorizacan da prestacao dos servicos. 

18.5. Os servicos deverao soy prestados em locais indicados pela CONTR....\TANTE, devencto 

CONTRATADA executa-los corn sums prOprias ferramentas e coin seus proprios funcionarios, 

ficando sob sua inteira responsabilidade sobre qualquer acidenth que porventura acontecer 

corn seus funcionarios, durante a execucao dos servicos. 

18.6. Os servicos ora contratados nao poderao ser subcontratados a terceiros. 

18.7. 0 transporte dos ministrantes ate o local dos servigos sera de total responsabilidade da 

proponente, responsabilizando-se por qualquer eventualidade que ocorrer durante o 

translado.  

19- DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO 

19.1. Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicacdo escrita a fiscalizacilo do  

CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos 

servicos executados, para fins de recebimento. 

19.2. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentagao da  nota fiscal correspondente e de 

relaterio, devidamente assinado pelos  profissionais  envolvidos,constando a quantidade de 

aulas ministradas, local da prestacao de servigos  e alunos atendidos naquele mes.  
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19.3. Apos a inspecao no Municipio se os servicos estao sendo prestados adequadamente e a 

entrega do relatOrio mencionado acitna, sera lavrada Termo de Recebimento Definitivo. em 02 

(dugs) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

19.4. A CONTRATADA fica obrigada a prestar novamente os servicos, as suas expensas, no 

todo ou em parte, quanclo se vetificarem vicios, defeitos ou incorrec5es resultantes da 

execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a prestacao de servicos 

ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento. 

19.5. Na hipotese de a verificacao a que se refere a item 10.1 nao soy orocerticla 

tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) 

anteriores a exaustao do prazo. 

19.6. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

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

das disposicoes legais em vigor. 

20- DO PAGAMENTO 

20.1.0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanerna/PR de  forma  parcelada e 

mensal, conforme a quantidade de horas executadas, em que a respectiva liquidag_do se darn 

somente apes o recebimento definitivo dos servicos,nos termos do item 19 deste edital. 

20.2.  0 prazo para pagamento sera de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao recebimento 

definitivo dos servicos prestados. 

20.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 

enderecos eletronicos: empenho@capanema.pr.gov.br  e/ou compras©capanema.pr.gov.br, ou 

entregue em maos dos Servidores designados para o pagamento, para fins de liquidagdo de 

empenho.  

20.4. 0 pagamento sera efetuado por meio do Tesouraria do Municipio, 

20.5.A Contratada devera encamiahar junto a Nota Fiscal, document() em papel timbraclo da 

empresa informando a Agencia Bancaria e o numera da Conta a ser depositado o pagamento. 

20.6.Ndo sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 

Fiscais e/ou Faturas. 

20.7. A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn a 

mimero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas de 

precos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas coin outros 

CNPJ's. 

20.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos. 

que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de 

Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a 

CONTRATADA apresente situacao regular. 
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20.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a lalta de regularidade do fornecedor nAo 

gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nein obrigacao de reajustamento 

ou atualizacao monetaria do valor devido. 

20.10. 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, emiticlas no 

respectivo mos do pagamento. 

b) Termo de recebimento clefinitivo do objeto. 

20.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solucao, sem prej-uizos de quaisquer outras 

disposicoes contratuais. 

20.12.E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob 

pena de aplicagdo das sancOes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

20.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A 

aquisicao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa. o pagamento ficari 

pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. 

20.13.1. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar sea apps a regularizagao da situacao, 

nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

20.14. A Administragdo somente efetuard o pagamento apOs a ocorrencia das seguintes 

hipOteses, sendo facultada a adoga'o de apenas uma delas: 

20.14.1- Mediante a comprovagdo da quitagdo dos tributos referentes a aquisigdo ou prestacao 

de servigo contratado; ou 

20.14.2-  Mediante retengdo diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratagdo, bem como o 

Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar 

Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

20.15. A Contratada regularmente optante polo Simples Nacional, nos termos do Lei 

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quarto aos impostor 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. 

20.16. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as 

multas e/ou indenizacoes devidas pela contratada. 

20.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrto e a amply detesa, 

corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

20.18.E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditor decorrentes dna .\ta 

de Registro de Precos. 
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21- DAS SANcOES 

21.1-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 documentagdo 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; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

21.2- A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem 

anterior ficard 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 com o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

21.3- Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, a 

Contratada estara sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa; 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia em que o servico nao for prestado, calculada sobre o valor 

total do contrato, limitada ao percentual ma3dmo de 10% do valor total da contratagdo, a 

partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

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

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracho 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 Administragdo, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade 

de cumulacao corn as demais sangoes cabiveis; 

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

total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participagdo em licitacao e impediment° de contratar 

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

IV- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao 

Palica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punica- o ou ate que seja 

promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
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conceclida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e 

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

21.4- As sancOes de suspensao temporaria de participacao ern licitaca° e impediment() 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 recolliimento 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. 

21.5- As penalidades serao aplicadas apps 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 subsidiariainente na 

Lei n° 9.784/99. 

21.6- A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Ad.ministracao. 

21.7- A sancao de declaracao de inicloneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

PUblica 6 de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

21.8- As denials sancOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanents 

de Licitacao. 

21.9-  A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade 

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

Adminisi racao, observado o principio da proporcionalidade. 

21.10- As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxima de 30 (trinta) dial. 

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. 

21.11- As penalidades serao obrigatariarnente registradas no SICAF. 

21.12- As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

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

22- DA RESCISAO DO CONTRATO 

22.1-Constituem motivo para rescisa° do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e prazos; 

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

impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servico; 

e)A paralisacao do servico, sem justa causa e previa comunicacao a Administracao; 
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f)A subcontratacao total do sell objeto, a associacao do contratacla tom outrem, a cessan 

ou transferencia, total ou parcial, hem 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. 

h) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada tiara 

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

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do 

art. 67 da Lei n" 8.666/93; 

j) A decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil: 

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento da contratada; 

1) A alteracao social ou a modificacao da finalidade on da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contrato; 

m)RazOes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificacias 

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato: 

n) A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do 

valor initial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o) 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 indenizag5es pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado 

contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento dos obrigacoes 

assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

p) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 

decorrentes do servico, on parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade 

grave perturbacao 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; 

q) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao 

do servico, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca mawr. regularmente comprovada, 

impeditiva da execucao do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancoes penais cabiveis. 

22.2- A rescisao, deviclamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 
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23- DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO 

23.1- A Administracdo pedera revogar a licitacdo por razoes de interesse pablico decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 

23.2-A revogacido sera precedida de procedimento administrative, assegurado o contraditorio e 

a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24- DA ANULAcA0 DO PROCEDIMENTO 

24.1-A Administracdo, de officio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o procedimento 

quando eivado de vicio insanavel. 

24.2-A anulacao sera precedida de procedimento administrative, assegurado o centraditerio e 

a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24.3-A nulidade do procedimento de licitacdo ride gera obrigagde de indenizar pela 

Administracdo. 

24.4-A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade 

dos atos que diretarnente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

24.5-Quando da declaraede de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicara expressamente os atos a que ela se estende. 

24.6-A nulidade do contrato administrative opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos juridiees que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja 

produzidos. 

24.7-A nulidade do contrato lade exonera a Administracdo do dever de indenizar a contratada 

pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e per outros prejuizos 

regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a 

responsabilidade de quern the deu causa. 

24.8-Nenhum ato sera declarado null) se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse public() 

ou aos demais interessados. 

25. DA FISCALIZAcA0 

25.1-0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execuedo do contrato consistem na verificacido da  

conformidade da prestaedo dos services e da alocacdo dos recursos necessaries, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da 

Administracdo, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, 

e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

25.2-0 representante do Contratante devera ter a experiencia necessaria para o 

acornpanhamento e controle da execucdo dos services e do contrato. 

25.3-  A Contratante exercera a fiscalizacdo dos services através da Secretaria de Educacdo, 

Cultura e Esportes, especialmente designada para este turn, sem reduzir nem excluir 

responsabilidade da Contratada. 

25.4-  Ficam reservados A Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
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caso 

singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificagoes, no 

Projeto Basic°, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer 

forma, se relacione direta ou indiretamente corn as obras / servigos em questa() e seus 

cornplementos. 

25.5- A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTIt 1TADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeigOes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de equipamento 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 

caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade corn o art. 70 da Lei n" 

8.666, de 1993. 

25.6- Compete especificamente a Fiscalizacao: 

25.6.1-  lndicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servigos; 

25.6.2-  Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes da 

Contratada constantes do Contrato; 

25.6.3-  Exigir o cumprimento integral do Projeto Basico; 

25.6.4-  Esclarecer prontamente as dnvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada: 

25.6.5-  Expedir por escrito, as determinagoes e comunicagoes dirigi.das a Contratada; 

25.6.6-  Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

25.6.7- Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificagOes dos servigos que porventura 

venham a sec feitos, bem como as alteragOes de prazo; 

25.6.8-  Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que possam 

acarretar dificuldades no desen.volvimento dos servigos em relagdo a terceiros; 

25.6.9 - Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicagao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato. 

25.7-A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for 

o ca SO ,  

a) os resultados alcangados ern relagdo a contratada, coin a verificacao dos prazos de 

execucao e da qualidade d.emandada: 

b) os recursos humanos empregados, em fungdo da quanticlade e da formagdo 

profissional exigidas; 

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) a adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelorida: 

e) o cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do contrato; e 

0 a satisfacao do public° usuario. 

25.8- 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servigo, devera comunicar 

autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade 
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efeuvamento realizada, respeitando-se os limites de alteracAo dos valores contratuais 

previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.9-0 representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execuci-"io do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o name dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fiel 

cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for a 

case, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.10-0 descumprimento total ou partial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto As obrigac5es e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a 

aplicacdo de sancoes administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na legishicdo 

vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

25.11 - A substituicao de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 

durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a criterio da Contratante, mediante a 

comprovacdo de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

25.12 - Os servicos deverdo desenvo]ver-se sempre em regime de estreito entendimento entre 

a 

Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta de amplos pocleres para atuar no 

sentido do cumprimento do Contrato. 

25.13 - Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar 

comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos equipamentos e da mao-

de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacdo, seja a 

que titulo for. 

26. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE 

26.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento dos servicos, seja nos 

detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, através da 

Secretaria de Educacdo, Cultura e Esportes, que autorizara por escrito, ficando obrigada a 

CONTRATADA a aceitar nas mesmas condic5es contratuais, os acrescimos ou. supressoes que 

se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo tecnica, obedecidos os 

'Unites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteracaes posteriores. 

26.2. Case venha a ser necessririo nos servicos contratada a realizacdo de servicos adicionais 

nao previstos originalmente, o novo custo global sera del-11nd° corn base no praticado no  

mercado, desde que aprovado pela Secretaria de Educacdo, Cultura e Esportes, observadas as 

condic5es da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato 

Primitivo. 

26.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida apes a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 

formalidades legais. 
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26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, flea 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

27. DO FORO 

27.1- 0 foro para dirimir questees relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 

Capanema-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28- DISPOSIOOES FINALS 

28.1. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento 

do licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata compreensao da 

sua proposta. 

28.2. As normas que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor do 

ampliacao do disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do futura 

aquisicao. 

28.3. E facultado A Comissao de Licitacao, em qualquer fase da licitacao, a promocao de 

diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a 

fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que 

deveria constar do mesmo desde a realizacao da Sessao PAblica. 

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do 

inicio e incluir-se-d o do vencimento. 

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de 

Capanema-PR. 

28.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 

deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 

remetida via postal, enderecada a Divisan de LicitacOes do Municipio, considerando-se a data 

de recebimento da correspondencia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-

se os prazos previstos neste edital. 

28.7. A Divisao de Licitacoes prestard todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de 

expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO - CAPANEMA - 

PR. 

Li amir Maria d Lara Dena/ 

Prefeita Municipal 
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ANEXO 02 

DECLARACAO DE IDONEIDADE 

A Cornissdo de Licitacdo 

Referente: Edital de Convite n° 032/2014. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitacdo, sob a modalidacle Convite, sob n° 032/2014, instaurado pelo Municipio de 

Capanerne-PR, que nao fomos declarados inideneos para licitar ou contratar corn o Poder 

PUblico, em qualquer de sues esferas e sob as penes da lei, que ate a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitacdo e eventual contratacdo, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarer ocorrencias posteriores, bem como, que nossa ompresa ndo possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que ndo utilize o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz. 

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 11/07/2014 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Este declaraceo clevera ser emitida em papel timbrado da emprose proponents 

carimbada coin o nUmero do CNPJ. 
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ANEXO 03 

MINUTA CONTRATO XXX/2014 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA 	 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestagdo de Servicos com 

fornecimento de equipamentos, sem vinculo ernpregaticio, 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 no 75.972.760/0001-60, a seguir denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR 

MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a Empresa 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	  residente e 

domiciliado em 	 doravante denominada CONTRATADA, vem firmar  

o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e legislagdo 

pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade 

Convite N° 032/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 

clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IVIINISTRAR AULAS DE 

ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR. ATENDENDO 

CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO, conforme 

descrito nos Anexos 01 e 07. 

1.2. 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 Edital de Convite N° 

032/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECKAO  

2.1-  0 servico contratado sera realizado por execugao indireta, sob a regime de empreitada por 

prego unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAa0 DO SERVICO 

3.1. Os servicos sera° executados conforme o disposto no Projeto Basic° e especificag5es. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servigo utilizando-se dos materiais e equipamentos 

necessarios a perfeita execucao dos servigos a serem prestados. conforme disposto no Projeto 

Basic° e sua proposta apresentada. 

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

4.1.1. Executar os servicos ern perfeitas condicoes, na forma, no prazo e no local discriminado 

no cronograma apresentado pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes: 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo corn os artigos 

12, 13, 18 e 26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990): 

4.1.2.1. Este dever implica na obrigacao da CONTRATADA de, a criterio da Administragdo, 

substituir os profissionais que nao estejam atendendo as expectativas da municipalidade; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes ao objeto da 

presente licitacao; 

4.1.4. Comunicar a Administracao, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

corn a devida comprovacao: 

4.1.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 

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

4.1.6. Nan transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada; 

4.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na exeeuedo dos servicos;  

4.1.8. A CONTRATADA devera manter durante toda a execugdo do contrato, em 

compatibilidade cora as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigoes exigidas na Lei 

LicitatOria.  

4.1.9. A CONTRATADA devera apresentar a comprovaedo de vineulo empregaticio conforme 

CLT dos profissionais contratados ate a data da apresentaccio da 1a nota fiscal. (Essa 

documentagdo de comprovagdo devera ser apresentada junto ao Setor de Licitagoes).  

4.1.10. A CONTRATADA e obrigada a substituir o professional que nao esta desempenhando a 

sua fulled° de maneira  eficiente, a pedido da Administracao. 

4.1.11. A contratada é responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. 

5. CLAUSULA QUINTA—DO PRAZO DE EXECUcAO E DA DISCRIMINA.a0 DOS 

SERVIcOS 

5.1. Os servicos deverao ser prestados durante 12 (doze) meses, contado a partir da assmatura 

deste instrumento contratual. 

5.2. Os servicos sera° executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basico, no 

Edital e em sua proposta apresentada a Administragao. 

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

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic() e de acordo corn os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituicao. 
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6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1.1. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinacoes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Projeto Basico; 

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as elausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, 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 apontarnentos 

autoridade competente para as providencias cabiveis; 

6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso 

da execued° dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestaeao do servico, na forma do 

contrato; 

6.1.7. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

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

habilitaeao e qualificacao exigidas na lieitacdo. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAcA0  

7.1. E vedada a subcontrataedo total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato e do R$ XXXX(XXXX). 

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

decorrentes do execueao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e eomerciais incidentes, taxa de administraedo, materiais 

de consumo, seguro e outros necessarlos ao cumprimento integral do objeto contratado. 

8.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA  

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir d.a data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipOteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 

da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tern inicio na data de 	  

encerramento em 	  

10. CLAUSULA DECIMA-  DO PAGAMENTO 

10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 20 do edital. 
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10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1.1. Au final de coda etapa da execucao contratual, conforme previsto no Projeto Basic°, 

a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal dos servicos executados. 

10.2.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos 

para aquela etapa, no Projeto Basic°, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da data 

da apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a nota emitida 

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera() pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograrna na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovacao do Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 

executados. 

10.3. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

10.4. 0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos dema is documentos exigidos 

neste Edital. 

10.4.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 

executados. 

10.5. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos. havendo 

desconformidade na execucAn dos servicos identificada pela Secretaria de Educacan, Cultura e 

Esportes ou circunstancia que impecia a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente 

ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-a apas a comprovacao da regularizacdo da situacao, nao acarretando 

qualquer onus para a Contratante. 

10.6. 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. 

10.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista no legislacao 

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

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

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

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

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

contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuad.o por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit() 
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em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislacao vigente. 

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

bancaria para pagamento. 

10.10. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

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

10.11. 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)  
I= 

365 

N = Niamero 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 - DAS CONDIcOES DE EXECUcA.0D0 OBJETO DA 
LICITAcA0  
11.1 A CONTRATADA devera atender as normas das LDB — Lei de Diretrizes Basicas da 

Educacao n° 9394/96. 

11.2. A CONTRATADA devero. aplicar: 

- 600 horas/aula de ARTES CIRCENSES, conforme horarios e locais indicados nos 

cronogramas elaborados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. 

11.3. A prestacao de servicos devera ser imediata mediante solicitacao do Municipio, apps 

requerimento da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes. 

11.4. 0 requerimento inencionado no subitem anterior devera coaster as seguintes 

informacoes: 

b) Memorial descritivo dos servicos a serem prestados, constando: 

a.1) Descricao precisa dos servicos a serem realizados; 

a.2) Cronograma das aulas e atividades a serem realizadas; 

a.3) Prazo para inicio e conelusao dos servicos; 

a.4) Local de execucao dos servicos; 

a.5) Identificacao do responsavel pela elaboracao do memorial descritivo; 

a.6) Assinatura da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes. 

11.4.1. 0 requerimento sera enviado ao Departamento de Compras do Municipio para 

autorizacao da prestacao dos servicos. 
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11.5. Os servicos deverao ser prestados em locals indicados pela CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA executa-los coin suas proprias ferramentas e coin seus proprios funcianarios, 

ficando sob sua inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura acontecer 

corn seus funcionarios, durante a execugao dos servicos. 

11.6. Os servicos ora contratados nao poderao ser subcontratados a terceiros. 

11.7. 0 transporte dos ministrantes ate o local dos servigos sera de total responsabilidade da 

proponente, responsabilizando-se por qualquer eventualidade que ocorrer durante o 

translado.  

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREcOS  

12.1. Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagdo escrita a fiscalizacao da 

CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos 

servigos executados, para fins de recebimento. 

12.2. 0 recebimento tambem ficard sujeito a a_presentagdo da nota fiscal correspondente e de 

relatOrio, devidamente assinado pelos profissionais envolvidos, constando a quantidade de 

aulas ministradas, local da prestagdo de servigos e alunos atendidos naquele mes.  

12.3. Apas a inspegao no Municipio se os servigos estao sendo prestados adequadamente e a 

entrega do relatorio mencionado acima, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

12.4. A CONTRATADA flea obrigada a prestar novamente os servigos, as suas expensas, no 

todo ou em parte, quando se verificarem vicios, defeitos ou incorrecCies resultantes da 

execucao ou materials empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a prestacao de servicos 

ate que sejam sanadas todas as eventuais penclencias que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento. 

12.5. Na hipatese de a verificac.an a que se refere a item 19.1 tido ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-a coma realizada, 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 e,xaustao do prazo. 

12.6. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

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

das disposicaes legais em vigor. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAcA0 ORQAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagan correrdo a conta de recursos especificos 

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

discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 1270 07.003.13.392.13012-131 000 
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13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao A conta das dotacoes orcamentdrias inclicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO  

14.1. A. execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizacdo e avaliacdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

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

detalhado no Termo de Referencia. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado c corn a experiencia 

tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo 

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 

responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execugdo dos servicos contratados. 

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

contratados, prestados em desacordo corn o presente Edital e seus Anexos e corn o contrato. 

14.4. As determinacoes e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAcOES  

15.1. Eventuais alteracoes contratuais regerse-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

15.2. A CONTRATADA Picard obrigada a aceitar, nas rnesmas condic6es contratuais. Os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarlos, ate o limite de 25% (vinte e eine() por 

cento) do valor initial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre Os contratantes poderdo exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, do Lei 8.666/93, fica 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRAc OE S E DAS SAKOES 

ADMINISTRATIVAS  

16.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

17.1. Consoante o artigo 45 da. Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacdo. 
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas "m" "q" do item 22.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucdo da garantia, se houver; 

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

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucdo da 

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

indenizacoes a ela devidos, bem como a retencdo 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 situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 

Codigo de Defesa do Consurnidor, 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 

adniinistrativas federais, clue fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 

suas transcricoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICAa0  

20.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dia Util 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 utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser 

dirimidas administrativamente, serdo 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) vial, de igual tear e forma, para um 

so efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 
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CAPANEMA, 	de 	 de 2014. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 Contratada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 

Testemunhas: 

NOME: 

CPF: CPF: 

NOME: 
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ANEXO 04 

TERMO DE RENt.TNCIA 

A Comissao de Licitacoes 

Referente: Convite n° 032/2014. 

A proponente nbaixo assinada, participante da licitacao modalidade Convite n° 

032/2014, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas 

pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, 

que nao pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de 

habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase 

habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, corn o curso do 

procedimento licitatOrio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos 

proponentes habilitados. 

Capanema, 11/07/2014 

( name, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada corn o numero do CNPJ. 
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ANEXO 05 

DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A COMISSAO DE LICITAa0 DO MUNICfPIO DE CAPANEMA - PR 

Declaramos, sob as penal da Lei, sem prejuizo das sancoes e multas previstas 

no edital, que a empresa   (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob 

o n" 	 , e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaramos conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito 

de preferencia como criterio de desempate no procedimento licitaterio Convite n° 032/2014, 

realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

11/07/2014 

(assinatura do representante legal da empresa, corn firma reconhecida) 

OBS.: Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o numero do CNPJ. 
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ANEXO 06 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO(*) 

*(em papel preferencialmente timbrado corn razao social, CNPJ, endereco completo, endereco 

eletronico, telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentacao da Declaracao de Atendimento ao disposto 

no artigo 7°, inciso XXXIII, da Con,stituicao Federal. A declaracao devera ser entregue em 

papel timbrado da empresa licitante, corn assinatura de seu Representante Legal. Em caso de 

necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz: so nao for o caso. esti 

ressalva 11a0 deve constar da declaracJo. 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7° INCISO XXXIII, DA CONSTITUKAO 
FEDERAL 

Referencia: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° ..../2014 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	  , por tniermedio de see 

representante legal, o(a) Sr(a) 	  , portador(a) do documento de 

identidade RG n° 	  , emitido pela SSP/ 	e do CPF n° 	 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

que nao emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anus, na condicao de 

aprendiz. 

Capanema-PR, 	de 	  de 2014. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 
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ANEXO 07 

PROJETO BASICO 

OBJETO 

presente certame, organizado pela Secretaria de SatIde do Municipio de Capanema — 

Parand tem como objete: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, 

ATENDENDO CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM 

CONTRATURNO. 

ITEM DESCRIO0 UN QUANTIA 
VALOR 

UNITARIO 
MAXIMO 

1 

HORA/AUlA 	DE 	ARTE 
CIRCENSE MINISTRADA POR 
PROFISSIONAL 	COM 
HABILITAcA0 	CONSTANTE 
ABAIXO. 

HORA 600,00 52,00 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAa0 

R$ 31.200,00 (Trinta e Urn Mil e Duzentos Reais). 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a presente con tragdo baseado na necessidade de se implementar a pratiea de 

atividades ludicas que atuem come auxilio para o desenvolvimento fisico- motor e da cognigao 

dos alunos que frequentam aulas de contra turno escolar junto das escolas da Rede Municipal 

de Capanema — PR. 

referido certame e ainda requisicao da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e 

Esportes, feito corn base em levantamento realizado pela mesma. 

DA QUALIFICAcA0 DO MINISTRANTE: 

Comprovacao por meio de certificados de participacao, em nome do profissional que ira 

ministrar as aulas, em curses de acrobacias de solo, acrobacias aereas (trapezia lira e tecido 

acrobatico), realizados em escolas especificas de arte circense clue possuam DRT, com no 

minimo 100 horas/aula. 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAcOES DAS PARTES 

- Cabera a CONTRATANTE, sem pre,,juizo das demais obriga46es e respensabilidades insertas 

neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

a) Receber provisoriamente o service, disponibilizando local, data e horario; 
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b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos 

provisoriamente com as especificacoes constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitacao e recebimento definitivos; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA, através de 

servidor especialmente designado; 

d) Efetuar o pagarnento no prazo previsto. 

- Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacOes e responsabilidades insertas 

neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

a) Executar os servicos em perfeitas condicoes, na forma, no prazo e no local 

discriminado no cronograma apresentado pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes: 

al) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo corn os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

a2)Este dever implica na obrigacao da CONTRATADA de, a criterio da 

Administracao, substituir os profissionais que nao estejam atendendo as expectativas da 

municipalidade;  

b) Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes ao objeto 

da presente licitacao; 

c) Comunicar a Administracao, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, corn a devida comprovacao; 

d) Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes 

assumidas, todas as conchs:Cies de habilitacdo e qualificacdo exigidas na liciktcao; 

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

obrigacOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que est a obrigada; 

f) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de  pessoal, prestacao de garantia e  

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucao dos servicos; 

g) A CONTRATADA devera atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, 

comerciais e de responsabilidade civil; devera, manter durante toda a execu do do contrato, em 

compatibilidade corn as obrigag5es por ela assumidas, todas as condigoes exigidas na Lei 

LicitatOria. 

h) A CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo de vinculo empregaticio 

conforme CLT dos profissionais contratados ate a data da  apresentagao da 1a  nota fiscal. 

(Essa documentagao de comprovagdo devera ser apresentada junto ao Setor de Licitacties).  

i) A CONTRATADA e obrigada a substituir o profissional que nao esta desempenhando 

a sua funcao de maneira eficiente, a pedido da Administracao. 

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
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a) A contratada e responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. 

b) 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, especialmente no 

que se refere a qualidade dos equipamentos disponibilizados. 

DAS CONDIcOES DE EXECUcAO DO OBJETO DA LICITACAO 

a) A CONTRATADA devera atender as normas das LDB Lei de 1)iretrizes Basicas da 

Educagalo n° 9394/96. 

b) A CONTRATADA devera aplicar: 

- 600 horas/aula de ARTE CIRCENSE, conforme horerios e locais indicados nos 

cronogramas elaborados pola Secretaria de Educagao, Cultura e Esportes. 

c) A prestagao de servicos devera ser imediata mediante solicitagao do Municipio, al:6s 

requerimento da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes. 

d) 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informacoes: 

dl) Memorial descritivo dos servicos a serem prestados, constando: 

d.1.1) Descricao precisa dos servigos a serem realizados; 

d.1.2) Cronograma das aulas e atividades a serem realizadas; 

d.1.3) Prazo pare inicio e conclusao dos servicos; 

d.1.4) Local de execugdo dos servicos; 

d.1.5) Identificacao do responsdvel pela elaboraca.0 do memorial descritivo; 

d.1.6) Assinatura da Secretaria Municipal de Educagno, Culture e Esportes. 

e) 0 requerimento sera enviado ao Departamento de Compras do Municipio pare 

autorizacao da prestagao dos servicos. 

f) Os servigos deverao ser prestados em locais indicados pela CONTRATANTE, devendo 

a CONTRATADA execute-los coin sues proprias ferramentas e corn seus proprios 

funcionarios, ficando sob sua inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura 

acontecer coin seus funcionarios, durante a execugan dos ser-vicos. 

g) Os servigos ora contratados nao poderao ser subcontratados a terce Ll'OS. 

h) 0 transporte dos ministrantes ate o local dos servigos sera de total responsabilidade 

da proponente, responsabilizando-se por qualquer eventualidade que ocorrer durante o 

translado.  

PRAZO DO INICIO DOS SERVIcOS 

A empresa vencedora devera iniciar as servigos imediatamente epos a assinatura do contrato. 

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso haja necessidade da continuagao dos servicos. 

Av Pedro Vinato Paugot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de 
Capanema II IHIO 4 8 

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA 

DOTA.cOES 

Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 1270 07.003.13.392.13012-131 000 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE ARTE CIRCENSE 

Turno 

Dia da semana 
Manh a Tarde Total 	de 

horas 

Segunda feira 
Das 8 h as 9h 30min - das 
9h 45min as llh 45min 

3h 

Terra feira 

13h 	15min 	as 
14h 	45min 	- 
das 15h As 16h 
30min 

3h 

Quinta feira 
Das 8 h as 9h 30min - das 
9h 45min As llh 45min 

3h 

Sexta feira 

13h 	15min 	as 
14h 	45min 	- 
das 15h as 1611 
30min 

3h 

Total de aulas 
por semana 

12h 

Previsdo de atividades: 

- 50 (cinquenta) semanas de aula, sendo que em cada quid tar-se-a use de 46 horas de 

servicos, perfazendo um total de 600 horas para a vigencia do contrato do 12 meses. 

Capanema, 03 de Julho de 2014 

c ano Dor 'la 

Presiden 	omissao de Licit acilo 

Jaquelin 	 eVazzoller 

Seeretaria de Educacao, Cultura e Esportes 

 

Av Pedro V,rato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax  

CAPANEMA - PR 



amir Maria de ara Denar•in 
Prefeita Municipal 

Prefeitura NiuniciyaC de 
Capanema 

49 

Convite: 032 	CAPANEMA, 03/07/2014. 

PROTOCOLO NtTMERO: 032 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: DEPTO. DE CONTABILIDADE 
DEPTO. JURiDICO 
COMISSAO LICITAcA0 

Prelimmarmente a autorizaciao solicitada mediante 	ntunero 
032 o presente processo devera tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1- a indicacao de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboragdo de parecer sobre a necessidade de procedimemo licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagdo a serem adotados no certame; 

3- a elaboracao da minuta do instrumento convocatorio da licitacao e da minuta do contrato: 

4- ao exame e aprovacao das minutas indicadas no item 3 acima 

Cordialmente 

 

At,  Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 - Centro -- 85760-00C 
Fone 46 3552-1321- Fax 46-3553 1127 

CAPANEMA - PR 

A_ 



Trefeitura NiunicipaC de 
Cayanema 

0 1 0 5 0 

Convite: 032 
	

CAPANEMA, 03/07/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 032 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio n.umero 032 expedido por Vossa Senhoria em, 
03/07/2014 informamos a exist6ncia de previs5o de recursos orcamentArios earn 	 n 

pagamento das obrigacoes decorrentes da contratagdo constante do oficio numero supra, sendo 
ue oa_ amento sera efetuado através da Dota, do Or amentaria; 

DOTACOES 
Exercicio da despesa Conta da despesa Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 1270 07.003.13.392.13012-131 000 

Cordialmente, 

ilitlib-164 ' aaalter 
C: PR-046483/O-2 

59-53 

 

Av Pedio Vinato Parrot de Souza, 1080 - Centro - 85760-u0U 
Fone 46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



ano Dorocno z 
Presidente Comissao de Licitacao 

Prefeitura *Municipal are 
Cayanema 0 0 05 1 

Convite: 032 
	

CAPANEMA, 03/07/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 032 

DE: COMISSAO DE LICITACOES 

PARA: DEPARTAMENTO JURIDICO 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria ininuta do Edital de 
Licitacdo n° 032, modalidade Comae, para os fins previsto no paragrafo nnico do art. 38 da 
Lei n° 8.666/93. 

Cordialmente, 

 

Av Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone,46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  

PARECER JURiDICO N° 87/2014 
CARTA CONVITE N°. 32/2014 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE NA CASA DA 
CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRA TURNO. 

1 - CONSULTA: 

A Comissao Permanente de LicitagOes, designada pela portaria 
n°. 5.767/2014, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, 
minuta de edital de carta convite, tipo menor prego, por execugdo indireta, 
sob o regime de empreitada por prego unitario, para contratagdo de empresa 
para ministrar aulas de arte circense, conforme condigOes e especificacoes 
contidas no edital e seus anexos. 

Constam a minuta de edital e seus anexos: Anexo 01 
(Formulario Padronizado de Proposta), Anexo 02 (Declaracao de Idoneidade), 
Anexo 03 (Minuta do Contrato), Anexo 04 (Declaracao de Renuncia), Anexo 
05 (Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), Anexo 06 
(Declaracao de Regularidade no Ministerio do Trabalho), bem como a 
solicitagao da respectiva Secretaria Municipal, o Projeto Basic°, os tres 
orgamentos, a media de pregos e a previsdo orgamentaria. 

E o relatOrio. 

2 - PARECER: 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se 
atem, tio-somente, a questoes relativas a legalidade das minutas, 
ressalvando, portanto, que todo procedimento devera observar a 
Iegislacao apontada no corpo deste parecer, principalmente no tocante 
a prazos e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma consideracao 

 

ce 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202 — Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria©capanema.pr.gov.br  

u 

acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 
Administracio Pfiblica ao tracar os parametros dos servicos entendidos 
como necessarios, bem como da forma para a sua execucao. 

2.1 - Da licitacao: do cabimento da modalidade carta convite 

No tocante a. escolha da modalidade Carta Convite, os 
fundamentos estao assentados no fato desta modalidade ser mais simples, a 
qual é realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da 
licitagao, escolhidos e convidados em flamer() minimo de tres pela 
Administragao, conferindo agilidade ao procedimento licitatOrio. 

Conforme a legislagao vigente, por esta modalidade de certame a 
Administracao escolhe entre os possiveis interessados quem quer convidar, 
cadastrados ou nao. A divulgacao deve ser feita mediante afixacao de cOpia 
do convite em quadro de avisos do Organ ou entidade, localizado em lugar de 
ampla divulgagao, conforme a Lei de LicitacOes. 

Nesse prisma, verifica-se que por ser uma modalidade com 
exigibilidades simplorias, ha uma limitagao do quantum disponibilizado para 
realizacao de licitagao por carta convite, em que segundo o art. 23, II, "a", da 
Lei 8.666/93, esse limite é de R$ 80.000,00 para compras e servicos 
diversos. 

Desta maneira, verifica-se que o valor maxim() do objeto do 
presente certame é inferior ao valor permitido pela legislagao (R$ 31.200,00) 
para a modalidade escolhida, estando, portanto, justificada a adocao da 
carta convite como modalidade desta licitagao. 

Por outro lado, impende-se salientar que no Convite, para que a 
contratacao seja possivel, sao necessarias pelo menos tres propostas validas, 
isto é, que atendam a todas as exigencias do ato convocatorio. Nao é 
suficiente a obtencao de tres propostas apenas. E preciso que no minimo 
tres empresas estejam aptas a participar da sessao pablica e, por 
conseguinte, possam entregar o objeto do certame. Caso isso nao ocorra, a 
Administracao deve repetir o convite e convidar mais urn interessado, no 
minimo, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas Ultimas 

 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone.46-3552-1321 — ramal 202 — Fax  
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Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  
114141 	54 

licitagoes, ressalvadas as hipOteses de limitagao de mercado ou manifesto 

desinteresse dos convidados, circunstancias estas que devem ser justificadas 

no processo de licitagao. 

Nesse sentido sao as deliberacOes do TCU: 

"Nd o se obtendo o numero legal minim() de tres propostas aptas 
a selecd o, na licitacdo sob a modalidade convite, impOe-se a 
repeticdo do ato, corn a convocacdo de outros possiveis 
interessados, ressalvadas as hipOteses pre vistas no pardgrafo 
7° do art. 22 da Lei no 8.666/ 1993". 
Sumula 248 

exigivel a apresentageto de, pelo menos, tres propostas 
validas, para a modalidade convite, a menos que exista 
justificativa para possivel limitacdo do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados". 
Acordeto 437/2009 Plenetrio (Sumetrio) 

"Deve ser repetido o convite quando new houver tres propostas 
validas, salvo se limitaceies de mercado ou manifesto 
desinteresse de participantes, devidamente comprovados, 
sugerirem que a repetica o acarretard custos administrativos 
desnecessdrios, atrasos na obtengdo do produto desejado ou 
prejuizos ao ente publico". 
Acorddo 292/2008 Plendrio (8watt-iv) 

"A regularidade do convite exige apresentacdo de tres propostas 
validas ou de justificativas para inexistencia desse nitmero". 
Acordeto 77/2007 Plenetrio (Sumetrio) 

Portanto, para que todo o procedimento do certame nao seja 

perdido, necessario se faz o convite nao apenas para tres empresas, mas sim 

para tres empresas que apresentem propostas validas e estejam aptas a 

vencer o certame, a fim de que o principio da concorrencia nao seja 

violado.  

2.2- Do Projeto Basic() 

Projeto basic° é o conjunto de elementos necessarios e 

suficientes, corn nivel de precisao adequado, para caracterizar obra ou 

servico ou complexo de obras ou servicos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax 46-3552-1122 
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Portanto, toda licitagdo de obra ou servico realizada em qualquer 

modalidade de licitagao deve ser precedida da elaboragao de projeto basico. 

Nesse diapasao, alem de ser pega imprescindivel para execugao 

de obra ou prestagao de servigos, o projeto basic° e documento que propicia 

a Administragao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 

detalhada, Clara e precisa. Ademais, permite ao licitante ter acesso a 

informacoes e elementos necessarios a boa elaboragdo da proposta, 
mediante regras estabelecidas pela Administragao a que estara. sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenga do documento 

acima mencionado, verifica-se que o Projeto Basico elaborado pela Secretaria 

de Educagao, em comunhao corn o setor de LicitagOes, atende aos requisitos 

legais, fornecendo subsidios claros e suficientes para que os licitantes 
elaborem as suas propostas. 

2.3 - Das minutas de edital e do contrato 

A analise das minutas de edital e de contrato sera conduzida 

luz da legislagdo aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamenta o modalidade de licitagao Convite, bem como a Lei 

Complementar Federal n° 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, tambem, a minuta do contrato constante do Anexo 

03, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como preve as 

clausulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

3 - CONCLUSAO 

Diante do exposto, desde que observada a ressalva no corpo 
deste parecer quanto a necessidade de haver tees propostas validas para 
homologacao do certame, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  
Si (1 0 5 6 

publicacao da minuta de edital em aprego, bem coma de seus anexos, ora 
rubricados corn o intuito de identi car a documentacao examinada. 

e 2014. 

Alvaro Skiba JCinior 
Procurador Municipal 

de Capanema - PR 
Dec. N° 5588/2014 

OAS/PR 68.807 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — ramal 202 — Fax:46-3552-1122 
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Trefe itura Nunic1)9aC de 
Cayanema 

AUTORIZAcA0 PARA LICITAcA0 

Convite: 032 	CAPANEMA, 03/07/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 032 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSAO DE LICITA(OES 

Considerando as informacoes e pareceres contidos no present i• process() 
AUTORIZO a licitacao sob a modalidade CONVITE, que tern par objeto a CONTRA]. ACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE NA CASA DA 
CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
QUE ESTAO EM CONTRATURNO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de jun.ho de 1993. 

A Comissao de Licitacan e aquela nomeada pela Portaria N° 5767/2014. 

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de Licitacao para as providencias 
necessarias. 

Lin• a u it Maria de Lara Denardin 
Pr eita Municipal 

Av PPdm Ortato Pangot de Souza 1080 — Centro 85760 000 
Fone 46-3552-'321 - Fa; 4F-355: '12'e 
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P 
uetano ()roe 

'e dente Comissdo de .Licitacdo 

Prefeitura Nuniciyal de 
Cayanema 

040058 

AVISO DE LICITAcA0 N° 032 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitacao: Convite 

Sintese do objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 
AULAS DE ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO 
CRIAKAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO. 

Sessao de entrega de envelopes: 11/07/2014 ate as 09:00. 

Sessao de Julgamento: 11/07/2014 as 09:00. 

Local para informagoes e obtencao do instrumento convocaterio e seus anexos: Setor de 

Licitagoes da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 

CAPANEMA - PR 

Av Pedro Onato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321— Fax 46-3552-1122 
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Municipio de Capanema 	 Pag Ina 1 

Convite 32/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVIcOS 

CNPJ: 	/ - 	 Fornecedor : 	 E-mail: 

Endereco : 	 Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 

Inscricao Estadual: 	 Contador: 	 Telefone contador: 

Representante: 	 CPF: 	 RG: 

Endereco representante: 

E-mail representante: 

Banco: 	 Agenda: 
	

Conta: 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descricao do Produto 1 Servico 
	

Qtde. 	Unid. 	Preto Maximo Marca 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

Preco Unitario 
	

Preto Total 

600 00 	H 001 AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITACAO CONST 

AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITACAO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

52,00 	 0,00 

	

PREcO TOTAL DO LOTE . 	 0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA : 	 0,00 

CNPJ: 

esPf 	',/ef sae 11 31 	 30/06/201,  4 22 45 



Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora IAUNICIPID DE CAPANEMA 

	 —Os campos A no,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 	 

Ano* 2014 

Modalidade* Convite 	 •  

NO licitageo/dispensa/inexigibilidade* 32 

	Informacoes Gerais 

Niimero edital/processo* 

Descrigao do Objeto* CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE 

CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANcAS DAS 

ESCOLAS MUNICIPATS QUE ESTAO EM CONTRATURNO 

Forma de Avaligeo Menor Preco 	 • 

Macao 0rgamentatia* 0700313392130121311270339039 

Preto maximo/Referenc a de prego - 31.200,00 

R$* 

Data de Langamento do Edital 03/07/2014 

Data da Abertura des Propostas 11/07/2014 

3/7/2014 
	

Mural de Licitacties Municipals 

TC 

  

  

   

: 	" : 	SAL.k.al  8,451.07)4 

 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

CPE 8472608956 (Logout) 

http://servicosAce.pr.g  ov.brfTCEPR/Munici pal/AM UReg i star ProcessoC ompra.aspx 	 1/1 



Prefeitura MunicipaC de 
Cayanema im061 

DEPARTAMENTO DE COORDENAc -AO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 04/07/2014 
	

Edital n°: 032 
	

Tipo Convite 

FORNECEDOR : 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
11.040.132/0001-63 

AV ESPIRITO SANTO, 786 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacao referente a (Convite N° 032), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) corn as condicoes do Edital. 

Assinatura do lin ecedor 

Obs.: Revolver a PREFEI 	HA, (ley idamente assinado, no ato do recebirnento do Edital de lieitacno. 

Av Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122 
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o fornecedor 

Prefeitura ivlunicipaCcle  
Cayanema 	 oo 006? 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissalo: 04/07/2014 
	

Edital n°: 032 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

MARCO AURELIO GAZZONI - ME 
05.746.389/0001-32 

R PADRE CIRILO, 1421 SALA 1 - Empresa - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacao referente a (Convite N° 032), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) corn as condiciles do Edital. 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente a sinado, no ato do recebimento do Edital de licit:10o. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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inatura do fornecedor 

Prefeitura Nunictpal de  
Cayanema 	 01)0063 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissdo: 04/07/2014 	Edital n°: 032 	Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

HEVERTON CARLOS VEIT - ME 
20.102.754/0001-60 

AV UBIRAJARAS, 596 SALA 01 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO CIDADE/UF: 
Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacdo referente a (Convite N° 032), devidamente preenchida e de acordo 
com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) corn as condicOes do Edital. 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de IicitacAo. 

r- 
20. / 02. 754/0001-60-7 

HEV
ERTON 

-ME- 
CARLOS 

VETT 
AV. ustriki 	s,  596  
S5A70 ost, oiziAni  

6°°°  CAP6NFa 
frkv. reyer-virictearigot  de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fond•243552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Ministerio do Desenvolvimento, IndOstia e Comercio Exterior 

Secretaria de Comercio e Servicos 
Departamento Nacional de Registro do Comercio 

i)OtHtibl 
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

•NIRE 	 r̀eference NUMERO DE IDENTIFICA9A0 DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

41106563941 

DA FILIAL (preencher somente se ato 	a filial) 

xxxxxxxxxxxxx 	 0, F0', 	,,. 
NOME DTI EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas) 

ESTER RAQUEL KRUGEL 
',,.. 

Nr   
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

CASADO  
SEXO 

M II F I 2 
REGIME DE BENS(se casado) 

COMUNHAO UNIVERSAL 
- : . , Ar 
.er.' 

FILHO DE (pai) 

IRMUT HELMUT KRUGEL 
(mae) 

I CECILIA SONIA KRUGEL 	 ANEtAll'. 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

03/04/1975 
IDENTIDADE (nnmero) 

5.380.688-0 
Orgao emissor 

I 	SSP 	 I 
UF 

PR 	1804.409.089-49 
CPF(nUmero) 

EMANCIPADO POR (forma de emancipagRo - somente no caso de manor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) 

AVENIDA ESPIRITO SANTO 
NUMERO 

762 
COMPLEMENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

BAIRROIDISTRITO 

CENTRO 
IC EP 

85.760-000 

CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da 
junta Comercial) 

5920 
MUNICIPIO 

CAPANEMA 
UF 

I PR 
declara, sob as penas da lei, nao estar impedido de exercer atividade 
outro registro de empresario e requer a JUNTA COMERCIAL DO 

empresaria, que nao possui 
PARANA 

CODIGO DO ATO 

002 
DESCRI9/10_DO ATO 

ALTERACAO 
CODIGO DO EVENTO 

021 

DESCRIO0 DO EVENTO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 
EMPRESARIAL) 

NOME 

CODIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRICAO DO EVENTO 
)0CXXXXXX)C(XXX 

CODIGO DO EVENTO DESCROO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME 

LOGRADOURO (rua,ev, etc) 

AVENIDA ESPIRITO SANTO 
NUMERO 

786 
COMPLEMENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

BAIRRO/DISTFITO 

CENTRO 
CEP 

85.760-000 

CONGO pO MUNICIPIO 
(Uso 
5920

da junta Comeroial)
. • 	. • 

MUNICIPIO 	 UF 	PAIS 

CAPANEMA 	 I PR 	I BRASIL 
CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

pedroadones@gmail.com  
VALOR DO CAPITAL - RS 

6.000,00 
VALOR DO CAPITAL - floor antenna) 

SEIS MIL REAIS 
CODIGO DE ATIVIDADE 
ECONoMICA 

(cane) 

Atividade Principal 

9313100 	v  

Atividade secundaria 

9319101 

9001903 

9329899 

8591100 

8592901 
4763602 

DESCROO DO OBJETO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO 
PRODUCAO E PROMOcA0 DE EVENTOS ESPORTIVOS 
PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 
OUTRAS ATIVIDADESE DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADO 
ENSINO DE ESPORTES 
ENSINO DE DANCA 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Prefelture Municipal 
Cartlficd que este . 
do Orli:Mai. 

CaPanefna, 

ANTERIORMENTE 

XXXXXXXXXX 
de Capanema 

. ., . wham:w — 

0 	g04 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDAL 	S,,...,  NUMERO DE INSCRICAO NO CNPJ TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIA t 	0 f+-  . 	I 11T 	OMERCIAL 

NIRE ANT - t- 	 ...J-,-;%."— 
' 421)j 15/08/2009 11040132000163 xxxx)00000000( ; 

)000 rnnoraUt 	1 sim 
_ TAL 	3-nao 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO ou pelo representante/assistentelgerente) 

' 
DATA DA ASSINATURA 	 ASSINATURA DO EMPRESARIO 	 . 	̀.., 

02/01/2013 Y I 	4 \t"-t 	3,..,,, 	..,- ! , 	:,..131. 	 ---- - -4- ,,,,.1. 
PARA USO EXCLUSIVO OA JUNTA COMERCIAL.• 

S  

	

DEFERIDO. 	,.,---- 
PUtii-OUE=$ESAROUIVE- 

. 	cate — 	'-1-.' 	, 	Lu -CallatF 
AkG;3:- 34"71-13- 

filMi 	 yr 
II). JUNTA COMElk-CIAL DO PARAN 	 A 	0 

AGENCIA REGIONAL D 	 A 
,,„„ 	1 	CERTIF)C0 0 REGISTR 	. 07 /01/2013 

oil 1 	8 	SOB NUMERO. 2 0 1 3 0 ► 	960 	 o— 	
lit  

7 °A g 	Protocolo: 13/005696-0, D 	I 	I 	2013 

1,' 

J ‘; 

.. 	q- 
 . 

___ 

) 

(-)L7cf /,)2(01 ,-.) - 	; 

el! Empresa: 41 1 3656394 	1 
go i01 ESTER RAQUEL KFUGEL ME 	 SEBASTIAO MOTTA 

' CV 
404 	

SECRETARIO GE IIIII Ell ll 
i 
201304019677 

ll ilIl MI 



Ministeno do Desenvolvimento. IndUstria e Comercio Exterior 

Secretaria de Comercio e Servicos 

Departamento Nacional de Registro do Comercio 

REQUERIMENTO DE EMPFZEVAPCi 
.Folhas- 1/ 1 

NUMERO DE IDENTIFICAcAJ DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

XXXXXXXXXXXXX 	 I 

NIRE DA FILIAL (preencher sornente se ato referente a filial) 

XXXXXXXXXXXXX 

NOME DO EMPRESARIO (complete, sem abreviaturas) 

ESTER RAQUEL KRUGEL 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL 

CASADO 	 , 
SEXO 

M • F E 
REGIME DE BENS(se casado) 

COMUNHAO UNIVERSAL 
FILHO DE (pal) 

IRMUT HELMUT KRUGEL 
(mAe) 

I CECILIA SONIA KRUGEL 

NASCIDO EM (data de nascimentol 

03/04/1975 

IDENTIDADE (nhmero) 

5.380.688-0 

OrgSo emissor 

I 	SSP 

UF 	ICPF(numero) 

PRI 804.409.089-49 
EMANCIPADO POR (forma de emancipaydo - somente no caso de menor) 

XXXXXXXXXXXXX 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, an, etc) 

AVENIDA ESPIRITO SANTO 
NUMERO 

762 
COMPLEMENTO 	 I 

xxxxxxxxxxxxx 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

CEP 

85.760-000 

C76,01G0 DO MUNICIPIO (Uso da 	-1  
junta Cornerctall 

5920 

MUNICIPIO 

CAPANEMA 

OF 

I PR 

declare, sob as penas da lei, nao estar impedido de exercer atividade 
outro registro de empresario e requer a JUNTA COMERCIAL DO 

empresaria, que nao possui 
PARANA 

CODIGO DO ATO 

080 

DESCRICAO DO ATO 
INSCRIcA0 xxxxxxxxxxxxx  

CODIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

DESCRIcA °00EVENTO 

CODIGO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRIO0 DO EVENTO 
XXXXXXXXXXXXX 

CODIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

I DxExSxCxRxICxAx0xxDx0xxExVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

ESTER RAQUEL KRUGEL 

LOGRADOURO (rua,ev, etc) 

AVENIDA ESPIRITO SANTO 
 NUMERO 

786 
COMPLEMENTO 

xxxxxxxxxxxxx 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 	 j 

CEP 

85.760-000 

01-57,0—MMORIC117T0 
USD 
5920

da 10171 Comer-dal) 
 

MUNICIPIO 	 UF 	PAIS 

CAPANEMA 	 I PR 	L BRASIL 

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

I xxxxxxxxxxxxx 
VALOR DO CAPITAL - RE 

6.000,00 

VALOR DO CAPITAL - (M. 0010n0.1 

SEIS MIL REAIS 

CODIGO DE ATIVIDADE 
ECONOMICA 

(cnae) 

Atividade Principal 

9313100 
Atividade secunderia 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

8650004
.  

DESCRICAO DO OBJETO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO - ACADEMIA DE GINASTICA 
FISIOTERAPIA E ESTETICA 

Prosokuro Muni*. de Commons 
CerlIflo0 quo oats '• • •- , 	- 	- é copietiol 

do original. 	
262.11. Capanema, 	a11...42.1 i A xxxxxxx _ .....,..„7_ 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

1  

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

15/08/2009 

NIJMERO DE INScalcAo NO CNPJ 

xxxxxxxxxxxxx 

TNRAE 	NNASFETREFIIONCRIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF IC  

xxxxxxxxxxxxx 

UF 

XX 

USO DA JUNTA COMERCIAL 

DEPENDENTS.  DE  
AUTORIZAcA0 
GOVERNAMENTAL 

1-sim 

&At) • ; •••• 
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou polo representante/assistente/gerente) 

DATA DA ASSINATURA 

30/07/2009 

AS 	DO EMPRESARIO 

I 	
..‘ 	1.., 	(. 	1 	. 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. 	
... 	

• 
 •. ill IF 

PUBLIQUE-S 	RdUIVE-SE. 	.... JUNTACOMERCIAL DO PARANA 	• • _ _. 	., 	- 
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO: • 

' 4 	
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: •10 / 08/ 2009 	.  

,,,,144C-X.'  OIL MACHADO PINTO 	
L 	SOB NOMERO: 41106563941  
19 	 Protocold: 09/332895-8,, DE 03/08/2009 	 - 	 , 

11G 4,379.9I12-7  

1111111111111111111111111111 ESTER RAQUEL. KRUGEL . 	
. 	.. 	., 	. 

- V.; A.),I% Acf; 	 .LUIZ CARLOS •SALVARO ...-  
. SECRETARIO GERA': . 	0  81200901116662 

....k,  
___........._._ 	 ........._ 



III 1111111111111111111111111111111111 

CAPANE 
14/407431-1 

PR, 09 de julho de 

SEBASTIAO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

e'retettura Municipal de kApanerna 

Certified que este 	6 c6platlel 

de original. 	/7 

CapElf1817/8, 	
alff. 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
OM)066 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 
	

Papitia: ,0011001'  

Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sfib vigentes 
na data da sua expedigao. 

Nome Empresarial 
ESTER RAQUEL KRUGEL -ME 

Natureza Juridica: 	EMPRESARIO 

Niimero de Identificagao do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 1 0656394-1 

CNPJ 

11.040.132/0001-63 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrigao 

10/08/2009 

Data de lnicio 
de Atividade 

18/08/2009 

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Municipio, UF, CEP) 

AV ESPIRITO SANTO, 786, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Atividade(s) Economica(s) 

9313-1/00 ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO 

9319-1/01 PRODUcA0 E PROMOcA0 DE EVENTOS ESPORTIVOS 

9001-9/03 PRODUOAO DE ESPETACULOS DE ()AKA 

9329-8/99 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAcA0 E LAZER NAO ESPECIPICADAS ANTERIORMENTE 

8591-1/00 ENSINO DE ESPORTES 

8592-9/01 ENSINO DE DANOA 

4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

Capital: R$ 	6.000,00 

(SEIS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa dePequeno-Port- 

(Lei ;.6 	08)------ 

Microernpresa 

Ultimo Arquiva 1 -.:... 

Da 	. 	7/01/201 	Numero: 20130056960 

NOME EMPRESARIAL) 

a • o da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Ato: . TERAcA0 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 
Status 

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresario 
ESTER RAQUEL KRUGEL 

Identidade: 	5.380.688-0,SSP/PR 	 CPF: 804.409.089-49 

Estado Civil: Casac 	k1 , 	e de Berl • 	C 	unttao Universal 



Comprovante de Inscrigao e de Situagdo Cadastral 
	

Page 1 of 1 

Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 
	

o nO 67 

Contribuinte, 

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

• REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIcA0 
11.040.132/0001-63 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcAO E DE SITUAQA0 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
10/08/2009 

NOME EMPRESARIAL 
ESTER RAQUEL KRUGEL - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
****** ** 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento fisico 

CODIGO E DESCRIcA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
93.19-1-01 - Produgao e promogao de eventos esportivos 
90.01-9-03 - Produgao de espetaculos de danga 
93.29-8-99 - Outras atividades de recreagao e lazer nao especificadas anteriormente 
85.91-1-00 - Ensino de esportes 
85.92-9-01 - Ensino de danga 
47.63-6-02 - Com6rcio varejista de artigos esportivos 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 
AV ESPIRITO SANTO 

NUMERO 
786 

COMPLEMENTO 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

SITUAQA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUWAO CADASTRAL 
10/08/2009 

MOTIVO DE SITUAQA0 CADASTRAL 

SITUAQAO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAcAO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 04/07/2014 as 08:30:17 (data e hora de Brasilia). Paaina: 1/1 
Voltar 

 

A RFB agradece a sua visita. Para informaceies sobre politica de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua pagina 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 04/07/2014 



8 6 

Emitida em 
Valida a 

Certidao Negativa de Debito 	 Page 1 of 1 

400,,A\ 	 OUnt 
MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDAO NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS As CONTRIBUIOES 

PREVIDENCIARIAS E As DE TERCEIROS 

N° 187852014-88888132 
Nome: ESTER RAQUEL KRUGEL - ME 
CNPJ: 11.040.132/0001-63 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que nao constam 
pendencias em seu nome relativas a contribuicoes administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricoes em Divida 
Ativa da Uniao (DAU). 

Esta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente as contribuicoes previdenciarias e as 
contribuicoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
DAU, nao abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscricOes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidao Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidao 6 valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbacao de obra de construcao civil no Registro de !move's; 
- reducao de capital social, transferencia de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisao parcial ou transformacao de entidade ou de 
sociedade sociedade empresaria simples; 
- baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Codigo Civil, 
extincao de entidade ou sociedade empresaria ou simples. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a finalidade para a qual 
foi emitida e a verificacao de sua autenticidade na Internet, no 
endereco <http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidao emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 2010. 

Certidao emitida gratuitamente. 

Atencao:qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto... 04/07/2014 



CAI XA ECONOWLA 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	11040132/0001-63 

Reza° Social:ESTER RAQUEL KRUGEL 

Endereco: 	AV ESPIRITO SANTO 786 / CENTRO / CAMPO LARGO / PR / 
85760-000 

A Caixa Econ8mica Federal, no use da atribuig5o que !he 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 situag5o regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado n5o servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 30/06/201 

Certificacao Numero: 2014063010134987536841 

Informag5o obtida em 04/07/2014, as 08:45:27. 

A utilizag5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

Page 1 01 1 

oim669 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 04/07/2014 



Emissdo de 2a via de Certiddo 
	

Page 1 of 1 

004 0170 
Receita Federal 

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

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

Nome: ESTER RAQUEL KRUGEL - ME 
CNPJ: 11.040.132/0001-63 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, a certificado que 
nao constam pendancias em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao junto a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN, nao abrangendo as 
contribuicoes previdenciarias e as contribuicOes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Institute Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidao especifica. 

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

Certidao emitida corn base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emitida 6 	 11/06/2014 <hora e data de Brasilia>. 
Wilda 
COdigo de 	•a certidao: B085.D7C0.2AF1.F2C1 

Certidao emitida gratuitamente. 

Atencao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

Nova Consulta  
p, 	p ina 
p impressio 

http://vvww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 04/07/2014 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado 

Certidao IV 12020549-17 

Emitida Eletronicamente via Internet 
04107/2014 - 08:35:14 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

It;:j9 
rAR.1.94.1S 

ornecimento Gratuito Esta Certidao tern validade 

Certidao Negativa de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 	 Page 1 of 

~~ UA 071 
Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenagao da Receita do Estado 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 12020549-17 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 11.040.132/0001-63 

Este CNPJ/MF nao consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Parana. 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica 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 requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitacao MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=1... 04/07/2014 



Certidao 
	

Page I of 2 

Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDAO. 
2. CERTIDAO TEM VALIDADE 

RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 8040/2014 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: 

C2HJF2QEMCT444XEST 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: ESTER RAQUEL KRUGEL ME 

Inscricao Municipal 	CNPJ/CPF 	INSCRIcAO ESTADUAL 	ALVARA 

31186 	 11.040.132/0001-63 	 15 
ENDEREc 0 

AV ESPIRITO SANTO, 786 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Atividades de condicionamento fisico, Comercio varejista de artigos esportivos, Ensino de esportes, Ensino de 
danca, Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente, Producao e promocao de eventos esportivos, 
Outras atividades de recreacao e lazer nao especificadas anteriormente 

Certiclao emitida no dia Capanema, 04 de Julho de 2014. 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: C2HJF2QEMCT444XEST 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=... 04/07/2014 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARANA. 

C OMARC A DE CAPANEMA 

073 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRGE STEVENS FACCIO 

JURANIENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certiciao Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, qutl, revendo os Iivros e arquivos 
de distribuicao CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cart6rio, 
verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

ESTER RAQUEL KRUGEL 

CNPJ 11.040.132/0001-63, no period° compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

1111111111113!Bil III 
0 22 40 

PATRICIA ICHELA THIESEN 
.t7 

urze Cia•Nrzit,-.1 da Cornarca do 
Cap-v.—rla 	do Parana 

f'atot de span, 1212 
;,.x 	Contacti.,..r, Distribuidor, Partidet,. 

arlo PC:blico. o Avallador Judicial 
01250,101./1)001.-67 

Facdo - Titular 

Prafeitura Municipal de Capan 
Certifia3 que este documents é 

do original. 	0Q- 
Custas = R$ 24,35 	Capanema, 
Pagina 0001/0001 

Obs: Certidoes seladas acrescenta R$ 1.49 (solo) 



11111111111R11!1 \131111 

PC.)0Eil JUDICIARIO 
julzo df..te1ob de Conrras de 
Capt....fie ;71'3 - .~etas dO Perend.;  
Av. Parl'ipt 	1212' 

Certorldilo Contedar, Egstribt.fidor, Pertkitsr. 
OepositArlo PlIttfice e Avbliadox Judiclel 
GNP101.259.16110001-8i 
"PRA At.y.ennq Et mfr.) 'Ruler 

tvi4 AoluniCipal 
iIrtitico qua este 
) original. 	0,4 

...aparterna, 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

C 0 MARCA DE CAPANEMA 

o 07 4 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

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

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certiddo Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 
de distribuicao PROTESTO sob minha guarda neste cartOrio, verifiquei NAO CONS-
TAR nenhum registro em andamento contra: 

ESTER RAQUEL KRUGEL 

CNPJ 11.040.132/0001-63, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

111111 It VI  
23 20 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Custas = R$ 24,35 
Pagina 0001/0001 

Obs: Cettidoes seladas acrescenta R$ 1.49 (selo) 

\\( 
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Pagina 1 de 1 

PODER 
JUSTIcA DO TRABA.LHO 

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ESTER RAQUEL KRUGEL - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.040.132/0001-63 
Certidao n°: 50661 	2014 
Expedigao: 	 s 08:38:29 
Validade 	 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua exp 

Certifica-se que ESTER RAQUEL KRUGEL - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.040.132/0001-63, 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 relacao 
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 Public() do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

Ma`,7 ldat; e,1 



Prafeitura Municipal de Capane 
Certifieo que este document° é copie fl  
do original. 
Capanema. 

DECLARAcA0 

Declaro para os devido fins, que Ester Raquel KrugpLyortadora do RG 

NOrnero: 5380688-0 e CPF nCimero: 804409089-49, Residente na Rua 

Avenida Espirito Santo 762, Capanema. Parana. 

Participou das aulas regulares de circo, incluindo Acrobacias de solo, 

Acrobacias aereas (Lira, Tecido acrobatic°, Trapezio). Somando 100 horas de 

aulas entre primeiro semestre de 2013 e Marco de 2014. 

As aulas foram aplicadas pela Professora- Marina Prado, POs Graduada em 

"Atividades Acrobaticas do Circo e da Ginastica" na PUC_PR. 

DRT Numero: 26322 (bailarina e artista circense), emitido pelo Sindicato dos 

Artistas do Parana. 

As aulas foram aplicadas no Espaco TRIP CIRCO, Rua Sete de Setembro 

2918. Curitiba-Parana. 

I 7 6 

Curitiba, marco de 2014. 

Marina de Almeida Prado 

 

ra 9.063.562/0001 -0 
ASSOCIAci0 DE ARIES CIRCENSES 

E POPULAR DO PARANA 
RUA TABAJARAS. 109 

VILA ISABEL- CEP 80320-310.mi 

L. 	CURITIBA - PR 
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ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
CORPO E ARTE 

FONE: 46-35521308 
Av. Espirito Santo, 786, centro, Cep 85760-000, Capanema, Parana. 
CNPJ/MF n°. 11.040.132/0001-63 - INSC.MUNICIPAL: 3118-6 

ANEXO 02 
DECLARACAO DE IDONEIDADE 

A Comissdo de Licitaedo: 

Referente: Edital de Convite no. 032/2014 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente 
do procedimento de licitaedo, sob a modalidade Convite, sob n°. 032/2014, 
instaurado pelo Municipio de Capanema-PR, que nao fomos declarados 
inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, ern qualquer de 
suas esferas e sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a nossa habilitaeao e eventual contrataedo, e que estamos 
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, bem como, 
que nossa empresa nao possui menores de dezoito anos em atividades 
noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de menores 
de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz. 

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

Capanema/Pr., 11/07/2014 

Ester Raquel 	gel - RG no. 5.3 d .688-0 SSP/Pr 

x11.040.132/0001-631  
ESTER RAQUEL 

KRUGEL - ME 
AM ESPIRITO SANTO, 786 

CENTRO 
85760_000 cApANFmA - PR_J 



Ester Raquel K ugel 
Rg: 5.380.688-0 SSP/PR. — CPF: 804.409.089-49 
Cargo: S6cia gerente 

111.0401 32/0001-63-1  
ESTER RAQUEL 

KRUGEL - ME. 

AV. ESPIRITO SANTO, 786 
CENTRO 

L85760-000 CAPANEMA - PR 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
CORPO E ARTE 

Fone: 46-35521308 
Av.Espirito Santo,786, centro, Cep 85760-000, Capanema, Parana 

CNPJ: 11.040.132/0001-63 - INSC.MUNICIPAL: 3118-6 

ANEXO 06 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALAHO EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUICAO FEDERAL 

Referencia: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n°. 032/2014 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME, inscrita no CNPJ/MF n°. 11.040.132/0001-63, 
por intermedio de seu representante legal, o Sra. Ester Raquel Krugel, 
portadora do documento de identidade RG n°. 5.380.688-0 SSP/PR, e do 
n°. 804.409.089-49, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega 
menor de dezoito anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e que 
emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condicao de aprendiz. 

Capanema/Pr., 11 de juiho de 2014. 
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ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
CORPO E ARTE 

Fone: 46-35521308 
Av.Espirito Santo, 786, centro, Cep 85760-000, Capanema, Parand 
CNPJ n°. 11.040.132/0001-63 - INSC.MUNICIPAL: 3118-6 

ANEXO 05 
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancoes e multas 
previstas no edital, que a empresa ESTER RAQUEL KRUGEL ME, inscrita no 
CNPJ sob o no. 11.040.132/0001-63, é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, 
de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na Integra, 
estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de 
desempate no procedimento licitatOrio Convite n°. 032/2014, realizado pelo 
Municipio de Capanema — PR. 

07/07/2014 

(assinatura do representante legal da empresa, corn firma reconhecida 

Ester Raquel Krugel— RG n°. 5.380.688-0 SSP/Pr. 
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ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
CORPO E ARTE 

Fone: 46-35521308 
Av.Esperito Santo, 786, centro, Cep 85760-000, Capanema, Paranci 

CNP n°. 11.040.132/0001-63 - INSC.MUNICIPAL: 3118-6 

ANEXO 04 

TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de Licitacries 

Referente: Convite no. 032/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade 
Convite n°. 032/2014, por seu representante credenciado, DECLARA, na 
forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, obrigando a empresa que representa, que nao pretende recorrer da 
decisao da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao, 
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase 
habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqUencia, corn o 
curso do procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de 
proposta de preco dos proponentes habilitados. 

Capanema, 11/07/2014. 

Ester Raquel 	gel — RG n '5.380.688-0 SSP/Pr. 

r11.040.132/0001-631  
ESTER RAQUEL 

KRUGEL - ME 

AV. ESPIRITO SANTO, 786 
CENTRO 

9 85760-000 - CAPANEMA 	PRj  



ESTER RAQUEL K EL ME 

Municipio de Capanema 	 Noire 1 

Convite 32/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVICOS 
CNPJ: 11.040.132/0001-63 	Fornecedor : ESTER RAQUEL KRUGEL ME 	 E-mail: esterkrugel@hotmail.com  
Endere go : AV ESPIRITO SANTO 786 - CENTRO- Capanema/PR- CEP 85760-000 

	
Telefone: 	 Fax: 46-3552-1239 	Celular: (46) 9917 - 

Ins crick) Estadual: 
	

Contador: PEDRO ADONES KRUGEL 	 Telefone contador: 46 5521239 
Representante: 
	

CPF: . . - 

Enderego representante: CEP- 	 Telefone representante: 
Email representante: 

Banco: 
	

Agenda: - - - / 
	

Conta: - 	 Data de abertura: 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006). 
Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descricao do Produto / Servigo 	 Qtde. 	Unid. 	Prego Maximo Marca 
001 AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITAQAO CONST 

	
600,00 H 
	

52,00 CORPO E ARTE 
AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITAQAO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

Prego Unitario Prego Total 

48,00 28.800,00 

PREQ0 TOTAL DO LOTE : 28.800,00 

TOTAL DA PROPOSTA: 28.800,00 

 

CNPJ: 11.040.132/0001-63 

x11.040.132/0001-631  
ESTER RAQUEL 

KRUGEL ME 

AV. ESPIRITO SANTO, 786 
CENTRO 

L85760-000 - CAPANEMA • PRimil 
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Municipio de Capanema - 2014 
Mapa da Licitagdo 

Convite 32/2014 

Paginal 

Data abertura: 11/07/2014 
	

Data julgamento: 11/07/2014 	 Data homologacao: 

CNPJ: 11.040.132/0001-63 

Produto 
	

UN 	 Quantidade 	 Prep° 	M arca 

Lote 001 - Lote 001 

001 	AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR H 	 600,00 	 48,00 	CORPO E ARTE 

PROFISSIONAL COM HABILITAQAO CONSTAULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITACAO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GAN H 0 PELO FORNECEDOR 	 28.800,00 

CNPJ 11.040.132/0001-63 - ES ER RAQUEL KRUGEL ME 

 

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na varsao: 5508 j 	 11/07/2014 09:07:02 



Municipio de Capanema - 2014 
Classificagao por Fornecedor 

Convite 32/2014 

ow 83 

Pagina 

Item 	Produto/Sery lc() 	 UN. 	Quantidade 	Status 	Marca 	 Preto Unitaria Preto Total Gel 

Fornecedor: 48649-3 ESTER RAQUEL KRUGEL ME 	 CNPJ: 11.040.13210001-63 	Telefone: 	 Status: 	Habllitado 213.800,00 

Lote 001 - Lote 001 28.800.00 

001 	39234 AU LA DE ARTECIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIO 	H 	 600,00 	Habilitado 	CORPO E ARTE 	 48,00 28.800,00 * 

NAL COM HABILITAcA0 CONSTAULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR PROFISSIONAL COM HABILITAQAO CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

VALOR TOTAL: 28800,00 

Emitido por GABRIEL CIPRIANI, na versa° 5508j 
	

11/07/201409 07,11 



Prefeitura .gt4unicipaCc& 
Capanema 	 oim084 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTKAO E PROPOSTA E JULGAMENTO 
LICITKAO: 032 - Convite 

Aos onze dias de julho de 2014, as nove horas, na MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
corn enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza Nr 1080, nesta cidade, reuniu-se a 
Comissao Permanente de Licitagao da Municipalidade, designada pela Portaria Nr 
5767/2014, constituida pelos Srs. CLAIR JOSE WALTER, EDINA LUCIANE ESCHER SOTT, 
HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO DOROCHOWICZ e MARILUCI CANDIOTO SALVADORI, 
corn o objetivo de julgar a Licitagao Publica, sob a modalidade Convite, veiculado 
através do nr 032, que tern por objeto a CONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA -
PR, ATENDENDO CRIANcAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO, 
a Comissao atestou o comparecimento da seguinte empresa: ESTER RAQUEL KRUGEL 
ME. Inicialmente a Comissao de Licitagao, de acordo corn o Edital, deu-se a abertura do 
envelope N001, contendo a documentagao da proponente os quais foram conferidos e 
Rubricados pela Comissao. Examinada a documentagao a comissao julgou habilitada 
esta empresa. A proponente nada arguiu sobre os documentos apresentados e firmou 
termo de Renuncia ao Direito de impugna-los, razao pela qual foi encerrada a fase de 
habilitagao e dado prosseguimento a sessao. Aberto o envelope N002, contendo a 
proposta de prego da proponente habilitada, foram os mesmos conferidos e rubricados 
pela comissao. De Acordo corn o Edital, a Comissao de Licitagao chegou a seguinte 
classifica ao por item: 
VENCEDORES 

Fornecedor Lote Item Produto/Servico Marca Quantidade Preco 

ESTER 
RAQUEL 
KRUGEL ME 

1 1 AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR 
PROFISSIONAL COM HABILITAcA0 CONST 
AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR 
PROFISSIONAL COM HABILITACAO 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

CORPO E 
ARTE 

600,00 48,00 

Tendo ern vista que a intimagao do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 
110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alines 'b', da mesma 
lei antes citada. Nada Mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao e assinada a 
presente Ata pela Comissk de Licitagao. 

EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 
Portaria n° 5767/2014 
Membros da Comas/to 

A 0 DwIla HOWICZ 
Portaria n° 5767/2014 

Presidente da Comissao Portaria n° 5767/2014 
Membros da Comissao 

401P  

Agoleri4 
" 	,7400* 	AN 0 TO 	ADORI 

ria n° 5767/ 	4 
Membros da Com, ao 

HELIE 	0 ENGEL 
Portari 	° 5767/2014 
Membros da Comissao 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



R MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

LI 

Prefeitura MunicipaCde  
Cayanema 

PORTARIA 5897/2014 

TERMO DE HOMOLOGAQA0 E ATO ADJUDICATORIO 

LICITAcAO: 032 - MODALIDADE - Convite 

Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn lei n° 8666/93 e suas 
alteracOes, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitacao modalidade 
Convite n° 032/2014 e Adjudico, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA 
- PR, ATENDENDO CRIANcAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM 
CONTRATURNO. Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitacao em epigrafe, apresentando o(s) 
vencedor es pelo criterio menor preco por item; 
VENCEDORES 

Fornecedor Lote Item Produto/Servigo Marca Quantidade Prego 

ESTER 
RAQUEL 
KRUGEL ME 

1 1 AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR 
PROFISSIONAL COM HABILITAcA0 CONST 
AULA DE ARTE CIRCENSE MISITRADA POR 
PROFISSIONAL COM HABILITAcA0 
CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA 

CORPO E 
ARTE 

600,00 48,00 

Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade Convite N° 032/2014, R$ 28.800,00 
(Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais). 

Homologo a presente licitacao, 

CAPANEMA, 16 de julho de 2014 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Prefeitura MunicipaCcie 
Capanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE REV'S 157/2014 
Pregao Presendal No 030/2014 

Data do Assinatura: 17/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de CapanemaRr, 
Contratada: 	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LIDA - ME. 
Objeto: RETRO DE PRECOS PAPA AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS 
ELETRICOS E ACABAMENTOS EM GERAL PARA ISO DA ADMINISTRACAO POBLICA DE CAPANEMA 
• PR, 
Valor total: R$ 32,200,00 (Trinta e Dots Mile Mentos Meals). 

Lindamir Maria de lora Denardin 
Prefeita Munidd 

Prefeitura 
Capanema 

EXTRATO DA VIA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2014 
Pregao Presendal No 030/2014 

Data da Assinatura: 17/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	IRMAOS IAGEMANN LIDA ME. 
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PAM AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS 
ELETRICOS E ACABANIENTOS EM GERAL PARA USO DA ADMINISTRACAO POELICA DE CAPANEMA 
- PR, 
Valor total: R$ 88.695,00 (Oltenia e Oito Mil, Seiscentos e Cinco Rests). 

Lindamir Maria de Ida Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 159/2014 
Pregao Presencial No 030/2014 

'to da Assinatura: 17107/2014. 
Atratante: 	Municipio de CapanemaRr. 

Contratada: 	MATERIALS DE CONSTRIICAO ROGER! LIDA, 
Objeto: RECISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTROI, MATERIALS 
ELETRICOS E ACABAMENTOS EM GERAL PARA USO DA ADMINISTRACAO POBLICA DE CAPANEMA 
- PR. 
Valor total, R$ 145.810)0 (Cents e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos a Dee Reais e Ante 
Centavos), 

Lindamir Mena de Lara Denardin 
Prelate Municipal 

Pre feitura Tunic ipaC de  
Capanema 

EXTRATO CA AM DE REGISTRO DE PREc05 16012014 
Pregao Presendal No 030/2014 

Data da Assinatura: 11107/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS 
ELETRICOS E ACABAMENTOS EM GERM PARA 1150 CA ADMINISTRA00 POBLICA DE CAPANEMA 
• PR, 
Valor total: R$198.543,00 (Cento e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Iris Res), 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

    

Prefeitura Nuniciyal de 
Capanema 

  

  

EXTRATO DE CONTRATO 149/2014 
Tomada de preps No 012/2014 

Data da Assiraturar 15/07/2014. 
Contratante: 	Munidpio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	A.A. COLOSSI & CIA LTDA - ME, 
Objeto: CONTILATACAO DE EMPRESA ESPECIAL1ZADA PARA EXECLICAO DE PAVIMENT40 
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGUIARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLANAGEM NAS RUAS 
PADRE CIRID, MATO GROSSO E TIBIRI(A, PIAUI, 25 DE MAIO E PROIETADAS 'A" E 	AMBAS 
NO PERIMETRO RANO DE CAPANEMA • PR, TOTALIZANDO MA AREA DE 10.573,42 M2. 
Data Inidal de vigencia 15/07/2014, data final de vigenda 14101/2015. 
Valor total: R$ 324.333,93 (Trezentos e Ante a Quatro Mil, Trezentos e Dints e Tres Reels e 
Noventa a Tres Centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

  

    

Prefeitura Nunicipal de 
Capanema 

  

      

      

  

EXTRATO DE CONTRATO No 150/1014 
Tomada de arecos No 015/2014 

Data da AssInatura: 16/07/2014. 
Contratante 	Municipio de CapanemOr. 
Contratada: 	CAN/ SERVICOS DE TERRAPLENAGEM SC LTDA ME. 
Objets: COITRATACAO DE EMPRESA PARA EXECKAO DE OBRA DE PAVIMENTAcA0 ASFALTICA 
NA RUA PERNAMBUCO, ENTRE A AVENIDA INDEPENDENCIA E A AVENIDA GERALD() FULSER, 
PERIMETRO URBAN° DE CAPANEMA- PR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 11.310,52 14,. 
Data Inidal de vigencia 16/07/2014, data final de vigencia 15/12/2014. 
Valor total: R$ 432.554,45 (Quatrocentos e Trinta a Dois Mil, Quinhentos e Cinguenta e Quatro 
Reels a Quarenta e Cinco Centavos). 

Lindamir Mafia de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

  

    

Pre eitura Municiyarde 
Capanema 

  

      

       

  

EXTRATO CE CONTRATO No 153/2014 
Coovite 90 03212014 

Data da Asiinatura: 16/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada 	ESTER RAQUEL KRUGEL ME. 
Objeto, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE 
CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO. 
Data IniciJ de vigencia 16/0712014, data final de vigincia 15/0712015. 
Valor total RS 28.600,00 ( \Ante e Oito Mile Oitocentos Reels). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

  

Prefeitura Municipal k 
Cayanema 

PORTARA 5894/2014 
TORNIO DE HOMOLOGADAO E ATO ADJUDICATORIO 
LICITADAO: 012 • MODALIDACE • Tornado de preps 

Considerardo quo o procedimenlo licitatono esta de scolds cam lei 5°  8666/93 e sun alteracOes, 
especialmote em seu ate° 43, hornologo o EditaI de Licitayao modalidade Tomada de preps n°  01212014 e 
Adjudico. 	cbjeto: 	CONTFLATADA0 	DE 	EMPRESA 	ESPECAL1ZADA 	PARR 	EXECUDAO 	DE 
PAVIMENTADA0 	POLIEDRICA 	COM 	PEDRAS 	IRREGULARES, 	DRBJAGEM 	PLUVIAL 	E 
TERRAPLANAGEM NAS RUAS PADRE CIRILO, MATO GROSSO E TIBIRIDA. PIAUI, 25 DE MAIO E 
PROJETAOAS 'A' E V, ANUS NO PERIMETRO URBAN° DE CAPANEMA • FR, TOTALIZANDO UMA 
AREA DE10573,42 M'. EM cumprancardo eo thsposto no 0.109, parigralo Ida Lei 8.66E de 21 de lento de 
1993, lours-se [Alio° o resulted° di licitacEo em epterale, apresenlando Om vencedortest pelo meek 
manor ore sour lute: 

AA. COLOSSI & CIA LTDA - ME 	 11 	 I 
Valor lotaidos gastos coma Lida* modalidade Tomada de precos IC°  012/2014, 01 324.333,93 Tremolos 
e Vinte e Ouatro MO Trezentos e Tanta a Tres Rears a Noventa e Tres CenLevos). 
Homobgoa Resole !dap° 

CAPANEMA 15 de julho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LAM DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de 
Capanema 

PORTARIA 58912014 
TERMO OE HOMOLOGADito E ATO ADJUDICATORIO 
LICITADAQ 015 - MODALIDADE • Tornado de preps 

Consderanqo que o procedimento Outdone ea de sand° cum la n° 8666/93 e suss alteraabes, 
especialmente em seu Olga 43, hanclogo o HMI de Dune° modaidade Tomada ore plea35 n°01512014 e 
Adjudico, obp.to: 	CONTRATADAO DE EMPRESA PARA EXECUDAO DE OBRA DE PAVIMENTADA0 
ASFALTICA NA RUA PERNAMBUCO, ENTRE A AVENIDA INDEPENDENCIA E A AVENIDA GERALDO 
FULBER, PERIMETRO URBANO DE CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 11310,52 M'. Em 
cumpnmenlo ao chspodo no art.109, paregralo 1 qa La 0666, de 21 de mato de 1993, lona-se publico o 
m.3*,  ona 1515150 ern eoimale apresenlando o(s1 vencedonles1 °do Niter* rnenor preqo oar item 

1, 	 )-o-.0 i ni 

leo/ beitviCOS DE TERRAPLENADEM SC LIDA ME 	 (1 11  
Valor total cos gastos corn a LicilaaSo modatdade Tonnada de Nacos N' 0151 014, R5 432,554,45 
puatrocenlos a Tnnla e Dols Mtl, Quinhentos e Crnquenta e Nano Reese Quarenta e Cmco Centavos). 
Hornel066a Noma lidtaa5o, 

CAPANEMA, 16 de nulho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE URA DENARDIN 

PREFER MUNICIPAL 

, 
Prefeitura Nunicipar de 

Capanema 
POP ,ARIA 5990014 

TERMO DE HO0OLOGADA0 
LICITADAO, 031 . MODALIDADE • Pages 

Cormiderande que o proceamenlo Batton° este de nada corn ler n° 6666°33 a suss &mattes, 
especialmenIe 	em seu artngo 43, earlobe° o Edits! de LictaaAo modalMade Rego n° 03112014, ohleto 
REGISTRO DE PREDOS PARA CCNTRATADAO DE EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA EXECLDit0 DE 
HORAS MAQUINA DE ESCAVADORA IDDRADLICA E TRATOR DE ESTERA JUNTO A SECRETARIA OE 
AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA • PR CONFORMS OISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS 14° 
101512005 EN° 144512011 Em cumpnmento ao disposto no art,109, paragrato 1 da Ler 6666, de 21 de Om 
de 1993, tonase pnblico a nesullado da Imitaaao em epigrafe, apresenlando ors) verse or(es) pets crileno 
-on/ n,f,CDM,  lern 

aklieSler CA LTDA - ME 
IVAR - TERRAPLANAGEM LTDA - ME I 2 
Valor total dos gasks coma adagio mcddelade Fmk 11° 0311 014, R5 145,000,00 (Gallo e Ouaneota o 
Onco MO Rears). 
Honologo a promote 244145o. 

CAPANEMA, 16 de nulho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura Nunicipal h 
$ A4 	Cayanema 

, 	PORTARIA 589712014 
TERMO DE 1.10MOL0GArk E ATO ADJUDICATORIO 

LIC1TADAO: 032 • MODAUDADE • Convile 
Considered° que 0 procedimenta Inlet° esla de acordo co lei n' 866903 a sues ageracges, 
especialmeote em seu ango 43, homologo o Edilal de Unlock modalidade Colvin n° 0320014 e Adjutico, 
Oren coNTRATAcAo DE EMPRESA ESPECIALIZACA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE 
NA CASA DA CULTLIRA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUO 
ESTAO EN CONTRATURNO Em memento ao daposto no ad.109, paragrafo 1 da Lei 8 666, de 21 de 
junho de 1993 toma.se pm o resulted° da lichee° em epigrale, apresenlando ols) vencedotresr pelo 
celtec'o furor preco oor Hem 

l'u2ei6ler 	 _OH 	SAM  

'ESTER RAQUEL KRUGEL ME 	 11 	 11  
Valor total dos gastos cam a Licit* modalidade Convile 41  032/2014, R$ 28.800 00 (Vnle e Oilo Mil e 
OitocenlosReals4 
Honologo a presents Ida*, 

CAPANEMA, 16 de julho de 2014 
LINDAMIR MARA DELARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

• - ,' 	Prefeitura Nunicipar de 
Cayanema 

PORTARIA 5900/2014 
TERMO DE HOMOLOGADA0 

LICITADACY 030 - MODALIDADE -Pregio 
Conelderando que o procedimento lulatorio 	este de acordo corn lei Tr° 	5566/93 a 	seas 	alteracoes, 
especialmente ern seu Mtge 43, homologo o &Mal de loataaao modalidade PregAo n° 030/2014 obtelo 
REGISTRO DE PREDOS PARA AorastgAo DE MATERIALS DE CONSTRUDA0 MATERIALS ELETRICOS 
E ACABAMENTOS EM GERAL PARA USO OA ADMINSTRADA0 POBLICA OE CAPANEMA • PR. Em 
cumpomento eo dmposto no a1139, poragralo 1 da La 8666, de 21 de onto de 1991 Lana-se peblmo a 
resulted° Sc so:sees em eplgrate, a resentando 0101 vencedones) pas amens melon prep ponlem, 
,x-ender crc ' , 
Fr3C33,NELLO MiciEfriirIS OE 
CONSTRUCAO LTDA 

1 	1, 2, 9, 10, 11, 12, 31,1d, 16. 15, 19, 20, 2 i, 30, 21, 32. 34 	38, 27, 
38, 42,43,44,46, 48, 49, 51,52, 51 SS 60, 64, 69, 70. 71, 72 73, 
74. 75, 76 77, 76, 79 80, 81, 82, 82, 84, 85. 88, 97. 90 08 100, 
101, 102, 105, 108, 114, 115, 118, 117, 118, 121, 1.27, 129 	130, 
131, 132, 133, 134, 138, 137.138, 139, 140, 148.152 	151 157, 
160, 167, 168, 169, 179, 184, 188, 189, 210 e 201, 

FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL 
5/A 

1 	2, 88, 89, 145, 146, 149, 155, 158, 159, 162.163, 164, 166, 173, 
174, 175, 176, 177, le0, 101, 166,157, ID, 191, 195, 197 	1952 
199 

MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA E COMERCIOLTDA 

1 	4, 5, 6, 7, 24, 2S 26 27, 28, 29, 32, 39, 45, 47, se, 57 58. 65, 66 
87, 99, 107, 112 e 123 

FERRAGENS E TINTAS 
CAPANEMA LTDA, 

1 	8, 15, 22, 23 40 41 50, 61, 61 63, 68,91, 92, 93. 94 95, 96, 67 
108, 109, 110, 	111, 113, 126, 128, 135, 147, 154 	156,161 	165, 
178, 182, 18S 133e 194 

IRMAOSLAGEMANN LIDA ME 1 	17, 142, 141 144, 150, 151. 170, 171 172 183,192 e 195 
MATERIALS DE CONSTRUCAO 
ROGERILTDA 

1 	35, 54, 55, 103, 104, 119, 120, 122 e 141 

INDUSTRIA CERAMICA 
PASOUALILTDA- ME 

1 	124e 125 

Valor total dos gastos cum a beta* modaldade Pregao a° 030/2014, RE 848435,25 (Oitocentos e 
Quarenta e Oilo MI Ocetrocentou e Tent a Cm Rees e Vele e Cinco Centavos). 
Homologo a presente adapt. 

CAPANEMA, 17 de laths de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 
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CONTRATO N° 153/2014 

CONTRATO DE PRESTA00 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICfPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA ESTER 

RAQUEL KRUGEL ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestacao de Servicos, 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 
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 
Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa 
ESTER RAQUEL KRUGEL ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.040.132/0001-63, situada a 
AV ESPIRITO SANTO, 786 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)ESTER RAQUEL KRUGEL, inscrito no CPF n°804.409.089-49, 
residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada CONTRATADA, vem 
firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao 
pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagao realizada na modalidade 
Convite N° 032/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e 
condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE 

ARTE CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO 

CRIAKAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO, conforme 

descrito nos Anexos 01 e 07. 
Lote Item Descrigao do produto/servigo Marca do 

produto 
Unidade de, 
medida 

Quantida 
de 

Prego 
unitario 

Prego total 

1 1 AULA DE ARTE CIRCENSE 
MISITRADA POR PROFISSIONAL COM 
HABILITAcA0 CONST AULA DE ARTE 
CIRCENSE MISITRADA POR 
PROFISSIONAL COM HABILITAcA0 
CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERENCIA 

CORPO 
E ARTE 

H 600,00 48,00 28.800,00 

28.800,00 

1.2. 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 Edital de Convite N° 

032/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECKA0  

2.1-  0 servigo contratado sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por 

prego unitario. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAcAO DO SERVIc0 
3.1. Os servigos serao executados conforme o disposto no Projeto Basic° e especificagOes. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servigo utilizando-se dos materiais e equipamentos 

necessarios a perfeita execugdo dos servigos a serem prestados, conforme disposto no Projeto 

Basico e sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Executar os servigos em perfeitas condigoes, na forma, no prazo e no local discriminado 

no cronograma apresentado pela Secretaria de Educagdo, Cultura e Esportes; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do COoligo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

4.1.2.1. Este dever implica na obrigagEto da CONTRATADA de, a criterio da Administragao, 

substituir os profissionais que tido estejam atendendo as expectativas da municipalidade;  
4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao objeto da 

presente licitagdo; 

4.1.4. Comunicar a Administragao, no prazo maxim° de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

corn a devida comprovagao; 

4.1.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade corn as obrigagoes 

assumidas, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo; 

4.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagifies a que este obrigada; 

4.1.7. Responsabilizarse pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais, comerciais, taxes, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagito de garantia e 

quaisquer outran que incidam ou venham a incidir na execuglio dos servigos;  

4.1.8. A CONTRATADA deverit manter durante toda a execucao do contrato, em 

compatibilidade com as obrigagoes por ela assumidas, todas as condigoes exigidas na Lei 

LicitatOria.  

4.1.9. A CONTRATADA deverit apresentar a comprovagdo de vinculo empregaticio conforme 

CLT dos profissionais contratados ate a data da apresentagito da 1a nota fiscal. (Elsa 

documentagito de comprovagii.o deverti ser apresentada junto ao Setor de Licitacoes).  

4.1.10. A CONTRATADA é obrigada a substituir o profissional que nit° esti desempenhando a 

sua fungito de maneira eficiente, a pedido da Administragao.  

4.1.11. A contratada e responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato. 

5. CLAUSULA QUINTA—DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS 

SERVICOS 

5.1. Os servigos deverao ser prestados durante 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	
4 ti6 Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 
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deste instrumento contratual. 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basieo, no 

Edital e em sua proposta apresentada a Administragao. 

5.3. Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic() e de acordo com os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1.1. Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente 

do Projeto Basic(); 

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

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

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, 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 

autoridade competente para as providencias cabiveis; 

6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso 

da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, na forma do 

contrato; 

6.1.7. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de 

habilitagao e qualificagao exigidas na lieitagdo. 

:7.. CLAUSULA SETIMA DA SUBCONTRATACAO 

7.1. E vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato é de R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais). 

8.1.1.No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinerias diretas e indiretas 

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

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materiais 

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

8.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) mesas, a partir da data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipateses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 

da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 16/07/2014 e 

encerramento em 15/07/2015. 

10. CLA.USULA DECTIVIA- DO PAG-AMENTO 

10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Projeto Basic°, 

a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal dos servigos executados. 

10.2.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos 

para aquela etapa, no Projeto Basic°, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de ate 15 (quinze) dial, contados a partir da data 

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

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera() pagos apenas os servigos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovagdo da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos 

executados. 

10.3. ApOs a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

10.4. 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. 

10.4.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos efetivamente 

executados. 

10.5. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servigos identificada pela Secretaria de Educagdo, Cultura e 

Esportes ou 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 iniciar sea apOs a comprovagdo da regularizagdo da situagao, nao acarretando 

qualquer onus para a Contratante. 

10.6. 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. 

10.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retengdo tributaria prevista na legislagdo 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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10.7.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

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

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

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

contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislagao vigente. 

10.9. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

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

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

10.11. 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 atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 

N = Niunero 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 DAS CONDI OES DE EXECUa0 DO OBJETO DA 
LICITAcA0  

11.1 A CONTRATADA devera atender as normas das LDB — Lei de Diretrizes Basicas da 
Educagao n° 9394/96. 

11.2. A CONTRATADA devera aplicar: 

- 600 horas/aula de ARTES CIRCENSES, conforme horarios e locais indicados nos 

cronogramas elaborados pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes. 

11.3. A prestagao de servigos devera ser imediata mediante solicitacao do Municipio, apes 

requerimento da Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esportes. 

11.4. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informagoes: 

a) Memorial descritivo dos servigos a serem prestados, constando: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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a.1) Descrigao precisa dos servigos a serem realizados; 

a.2) Cronograma das aulas e atividades a serem realizadas; 

a.3) Prazo para inicio e conclusao dos servigos; 

a.4) Local de execugao dos servigos; 

a.5) Identificagao do responsavel pela elaboragao do memorial descritivo; 

a.6) Assinatura da Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Esportes. 

11.4.1. 0 requerimento sera enviado ao Departamento de Compras do Municipio para 

autorizagdo da prestagao dos servigos. 

11.5. Os servigos deverao ser prestados em locais indicados pela CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA executa-los corn suas prOprias ferramentas e corn seus prOprios funcionarios, 

ficando sob sua inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura acontecer 

corn seus funcionarios, durante a execugao dos servigos. 

11.6. Os servigos ora contratados nao poderao ser subcontratados a terceiros. 

11.7. 0 transporte dos ministrantes ate o local dos servigos sera de total responsabilidade da 

proponente, responsabilizando-se por qualquer eventualidade que ocorrer durante o 

translado. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREQ0  

12.1. Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagao escrita a fiscalizagao da 

CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificagao dos 

servigos executados, para fins de recebimento. 

12.2. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentageo da nota fiscal correspondente e de  

relaterio, devidamente assinado pelos profissionais envolvidos, constando a quantidade de  

aulas ministradas, local da prestagao de servigos e alunos atendidos naquele mes.  

12.3. ApOs a inspecao no Municipio se os servigos estao sendo prestados adequadamente e a 

entrega do relatOrio mencionado acima, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 

pendencias verificadas. 

12.4. A CONTRATADA fica obrigada a prestar novamente os servigos, as suas expensas, no 

todo ou em parte, quando se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da 

execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a prestagao de servigos 

ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento. 

12.5. Na hipOtese de a verificagao a que se refere o item 19.1 nao ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-a como realizada, 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. 

12.6. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

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

das disposigoes legais em vigor. 

	  -4O 
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAcA0 ORCAMENTARIA  

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

consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo 

discriminada: 

DOTACOES 

Exercicio da 

despesa 

Cont a da 

despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 1270 07.003.13.392.13012-131 000 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAQ 

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

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

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

detaihado no Termo de Referencia. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a experiencia 

tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da exeeugdo dos servigos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao 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 execugao dos servigos contratados. 

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

contratados, prestados em desacordo corn o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

14.4. As determinagoes e as solicitagoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTE RACOES  

15.1. Eventuais alteragoes contratuais regerse-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condignes contratuais, os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor initial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, fica 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

	  >c) 
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA 	DAS INFRA(IOES E DAS SANcOES 
ADMINISTRA.TiVAS  

16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DEcimk SETIMA MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Plablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do 
edital. 

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

contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolugao da garantia, se houver; 

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

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao da 

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

indenizagoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

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

19. CLAUSULA DECIMA NONA - 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 Lein 8.078, de 1990 - 

C6digo 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 PUBLICA00  

20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dia ail do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 
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a-brie' Felipe Cipriani 
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORD  
21.1. As questOes decorrentes da utilizagao 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, para um 

so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPAN A, 16/07/2014. 

IR MARIA DE 	DENARD 
PREF ITA MUNICIPAL 

CPF: 084.726.089-56 	 CPF: 555./X19.969-04 
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Prefeitura Municipaide 

Cayanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 158/2014 
Pre* Presendal No 030/2014 

Data da Assinatura: 17/07/2014, 
Contratante: 	Multiple Capanema-Pr. 
Contratada: 	IRMAOS IAGEMANN RA ME. 
Objeto: RECISTRO DE PRECOS PARR AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS 
ELETRICOS E ACABAMENTOS EM GERAL PARR ISO DA ADMINISTRAGA0 PUBLICA DE CAPANEMA 
• PR. 
Valor total: R$ 88.605,00 (Oltenia e Oito Mil, Seiscentos a Cinco Reais), 

Lindamir Maria de tars Denardin 
Prefeita Municipal 

eitura Municipal de 

Cayanema 

EXTRATO DA AIR DE REGISTRO DE PRECOS 160/2014 
Pregao Primed No 030/2014 

Data da Assinatura: 17/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS 
ELETRICOS E ACABAMENTOS EM GERAL PARA USO DA ADMIMISTRACAO PUKKA DE CAPANEMA 
• PR, 
Valor total: R$ 198.543,00 (Cento e Noventa e Oito Nil, Quinhentos a Quarenta e Iris Reais). 

Lindamir Paris de Lars Denardin 
Prefeita Municipal 

Pre 

'a da Assinatura: 17/07/2014, 

	

tratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 

	

Contratada, 	MATERIALS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA. 
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS 
ELETRICOS E ACABAMENTOS EM GERAL PAM USO DA ADMINISTRACAO PUKKA DE CAPANEMA 

PR. 
Valor total, R$ 145.810,20 (Canto e Quarenta e Once Mil, Oitocentos e Deg Reels e Vette 
Centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Aunicipar de 
Cayanema 

PORTARIA 583712014 
TERMC DE HOMOLOGACAO E ATO ADJUDICATORIO 

LIDITACAO 032 -MODALIDADE • Conte 
ConsIderaodo que o procedunento kitten° este de acordo can IeI n° 8656193 e sues alteraoges, 
especialmente em seu artigo 43, 5000/040 o Ed/lel de Ucitageo modalidade Convite n° 032/2014 e AdjudMo, 
objeto. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARR MINISTRAR AULAS DE ARTE CIRCENSE 
NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUE 
ESTAO EM CONTRATURNO, Em cumprinenlo ao dmposlo no ad 109, paragrafo I da Lel 8666, de 21 de 
)undo de 1993, tome pUblmo o resullado Ma adage° ern epigrate, apresentando 0151 vencedories) pelo 
olefin Mennr nrACD nor item.  

'Lea 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME  

Valor 'Midas pastes corn a Licitagao modandade Comte N°032/2014, RE 28 80000 (Vinle e Oito Md e 
Oitocentos Reels), 
Horlokvo a presente licitacAo 

CAPANEMA 16 de NIP° de 254 
LINDAMIR MARA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Pre feitura Municipaide 
Cayanema 

r r '64  12 
Pre feitura Municiparie 

Cayanema 

E)(fRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2014 
Pre* Presendal No 030/2014 

Data da Assnatura: 17107/2014, 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LIDA - ME. 
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS 
ELETRICOS E ACA8AMENTOS EM GERAL PAM 050 DA ADMINISTRAGO PUKKA DE CAPANEMA 
• PR. 
Valor total: R$ 32.200,00 (Trinta e Dois Mil e Duzentos Reais), 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefata Municipal 

EXTRATO DA MA DE REGISTRO DE PREC06 159/2014 
Pregao Presendal No 030/2014 

Prefeitura MuniciyaC de 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 149/2014 
Tornado dE precos No 012/2014 

Data da Assinatura: 15/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	A.A. COLUSSI & CIA LTDA ME. 
Objetd: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAD 
POLIEDRI(A COM PEDRAS IRREGUIARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLANAGEM 945 RUAS 
PADRE CIPILO, MATO GROSSO E TIBIRICA, PIAUI, 25 DE MAIO E PROIETADAS °A° E "B", AMBAS 
NO PERIMETRO URBANO DE CAPANEMA PR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 10573,42 PR 
Data Inicid de vigencia 15/07/2014, data final de vigencia 14/01/2015. 
Vaic total: R$ 324.333,93 (Trezentos e Vita a Quatro Mil, Trezentos e Mote e Tres Reels e 
Noventa e Tres Centavos). 

Lind mir Paris de Lana Denardin 
Prefelta Municipal 

Prefeitura NunicipaC de 
Cayanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 150/2014 
Tomada de precos No 015/2014 

Data da ksinatura: 16/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	CNN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM SC LTDA ME, 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 
NA RUA PERNAMBUCO, ENTRE A AVENIDA INDEPENDENCIA E A AVENIDA GERALD() FULBER, 
PERIMETRO URBAN° DE CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 11,310,52 IV. 
Data !nidel de vigencia 16/07/2014, data final de vigencia 15/12/2014. 
Valor total: R$ 432354,45 (Quatrocentos e Tnnta e Dots Mil, Quinhentos e Cingnenta e Quatro 
Reels e Qcarenta e (Ingo Centavos). 

Lindamir Nada de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO 30 CONTRATO No 153/2014 
Convite-N° 03212014 

Data da Assinatura: 16/07/2011. 
Contratante: 	Municido de Capanema-Pr. 
Contratada 	ESTER RAQUEL KRUGEL ME. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE 
CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CCNTRATURNO. 
Data Inicial de vigencia 16/07/2014, data final de vicencia 15/07/2015. 
Valor total: Rs 28,800,00 (Vette e Vito Mile Oitocentos Reais), 

Lindamir Maria de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 

.._ 
Prefeitura Municipal de 

Cayanema 

PORTARIA 589412014 
TERMO DE HOMOLOGACAO E ATO ADJUDICATORIO 
LICITACAO: 012 .. MODALIDADE ..Tomada do precos 

Considerardo que o procedmenlo licitalono esta de acordo corn le n° 8665193 a suas alleragges, 
espemalmente em seu Ago 43, homologo o Edital de Licitacao modalidade Tomada de preps n° 012/2014 e 
Adjudmo. 	objelo: 	CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECALIZADA 	PARA 	EXECUCAO 	DE 
PAVIMENIACAO 	POLIEDRICA 	COM 	PEDRAS 	IRREGULARES, 	DRENAGEM 	PLUVIAL 	E 
TERRAPLANAGEM NAS RUAS PADRE CIRILO, MATO GROSSO E TIBIRIcA, PIAUI, 25 DE MAIO E 
PROJETADAS 'A' E l', AMBAS NO PERIMETRO URBANO DE CAPANEMA • PR. TOTALIZANDO UMA 
AREA DE 10673,42 M'. Em cammento ao (Impost° no 08.109, parimalo Ida Lei 8.666, de 21 de Judo de 
1993, toms-se pablico o msultado da Ipitageo em eplgrele, apresentando GM) vencedomeM pea cram 
morn nr or n onr Into- 

,,„,,..,,,, ''.ft, 	 I 

.A. COCLTSST&-CI-A-LTDA - ME 	 II 	 I 
Valor total dos gastos corn a Licilaceo modalidade Tomada de precos N° 012)2014, RS 324.333,93 (Trezentos 
e Viola a Cuetro Mil, Trezenlos e Tanta a Tres Ream a Noventa e Tres CantavoM. 
Homologoa presenle Ibtageo 

CAPANEMA, 15de julho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de 
Cayanema 

PORTARIA 5895r2014 
TERMO DE HOMOLOGACAO EATOADJUDICATORIO 
LICITACAO: 015 - MODALIDADE Tomada de preps 

Conoderando que a proced1mento ticitathno este de acordo can let n° 8666193 e sues 6010010es, 
especialmente ea) seu amp 43, homologo o Edital de Ulla* modandade Temada de precos n° 01512014 e 
Adjudsio, diet° CONTRATKAO OE EMPRESS PARA EXECUCAO OE OBRA DE PAVIMENTAcA0 
ASFALTICA NA RUA PERNAMBUCO, ENTRE A AVENIDA INDEPENDENCIA E A AVENIDA GERALD() 
FULBER, PERIMETRO URBAN° DE CAPANEMA • PR, TOTALIZANDO MA AREA DE 11 310,52 1)40 Em 
comnmerlo ao dsposlo no 01.109, paragralo 1 da Lei P 666, de 21 de unho de 1993, tonna-se publico o 
re°N!zgccoI,eagaoem epgrare apresen'and, orrhiencedories) onto 	rs mei:or/mom Per 	 

No 	Ear 
IDA SERvICOS DE TERRAPLENAGEM SC LIDA ME  
Valor total dos gastos cam a IMMO° mouandade Tomb de prep s N' 015/ 014, 125 432 554,45 
(Civatrocentos e hints a Dos NM Ounhenlos e Chquenta e Quatro Ream e Quarenta a Chao Centavos) 
Horiologoa pasenta licitacao, 

CAPANEMA, 16 de )u//D de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Ii  Prefeitura Municipal de 
Cayanema 

PORTARIA 0896'2014 
TERMO DE HOMOLOGACAO 

LICITACAO. 031 - MODALIDADE - Pregao 
Considerando que o procedimerto Imtatono esla de acordo corn lel n° 5565193 e suas alteracaes, 
espacialmente 	em sea amigo 43, homologo o Ednal do Lionack modaledade Pre* rd 031/2014, oblelo 
REGISTRO OE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESS ESPECIALIZACA PARA EXECLCAO DE 
HORAS MAOUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA JUNTO A SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DO MLINICIPIO CE CAPANEMA-PR CONFORME DISPOSTO NAS LE S MUNICIPAIS rd.  
101512005 E hi° 14402013. Em ounpnmento ao chsposlo no 40109, paragrafo 1 da L0 8 666, de 21 de iunho 
de 1993, lorna-se pithIco o resulted° ea Iclac3o em epigrate, apresenlando (MI Pence or(es) pelo anted° 
nerd :22 aor 'am 

ice: 
AA. COLUSSI 6. GA LIDA - ME 
IVAR • TERRAPLANAGEM LTDA-ME 11 
Valor lotal dos gastos coma LicrlacZo modalidede Pre* N°03112014 85145.000,00 (Canto a Charente e 
Coco MI Reel 
Honologo a presenta lialagoo, 

CAPANEMA, 16 de nth° de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

I 

4 	Prefeitura Nuniciyaide 
Cayanema 

PORTARIA 5900/2014 
TERMO OE HOMCLOGACAO 

LICITAcA0 030 • MODALIDADE-Pregao 
Consderando que o procedmenlo lidalord esta de acordo con, let n° 2293 a suas alteradies, 
especialmente em seu arligo 43, homologo o Edital de nicilacao modalidade Fre* n° 03012014 obielo 
REGISTRO DE PRECOS PARA AOUISIOSO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIALS ELETRICOS 
E ACABAMENTOS EM GERAL PARA 500 DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA . PR Em 
=pimento ao doposto no 0.109, pa agrafo Ida Lei 8668, de 21 de junho de 1993, tome se ;Mika o 
resulted, II 1, ta ao em eplgrafe, a lose Ortdo ols1 vencedortes) RS er ter a manor oreco par dem. 

FACHINELLO MST ERIAIS DE 1 	I, 2, 9, 10, 11, 12. 11, 14, 16. 18, 19, 20, 21, 30, 131, 13. la 	36, 3). 
CONSTRUCAO LTDA 38, 42, 45, 44,46, 48, 49, 51, 52, 51, 59, 80,64, 69, 70. 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 2 79- 80, 81, 82, 83, 84, 35, 86, 87, 90, 98 100, 
101, 102, 105, 106, 114, 115, 116, 117, 118, 121 	127, 12D 130, 
131, 132, 23, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 148 152 153,157 
160. 167, 168, 169, 179, 164, 188, 189,200 0 201, 

FLESSAK ELE7RO INDUSTRIAL 1 	3, 88, 89, 145. 146, 149, 155, 158, 159, 162. 23, 164. 166, 173. 
S/A 174, 175, 176, 177, 180, 181, 166, 187, 190, 191. 195, 197 198 e 

199 
MICEMETAL MULLER I 	4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29,32, 39,45, 47, 56, 57 58, 65, 66 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67, 99, 107, 112 e 123 
FERFtAGENS E TINTAS 1 	8, 15, 22 21,40,41 	50, 61, 62, 61, 68, 91, 92, 93, 94 95, 90 67. 
CAPANEMA LTDA, 108, 109, 110 	III, 113, 125, 128, 135, 147, 154 	156,161 	165, 

178, 182, 185.193e 194 
IRMAOSLAGEMANN LIDA ME 1 	17, 142. 143, 144. 150, 151. 170, 171, 172 	183. 192 e 195 
MATERIALS DE CONSTRUCAO 1 	35, 54, 55, 101, 104, 119, 120, 122 e 141 
ROGERI LTDA 
INDUSTRIA CERAMICA 1 	124e 125 
PASQUALI LIDA - ME 
Valor total dos gastos car a Leta* modalidade Pregao N° 030/2014, R5 848 435,25 (Oitocentos e 
Cleared. Oilo MD Chatraentos e Tnnta e Ctn. Rears e Vide o Onco Centavos/ 
Honologo a presente note* 

CAPANEMA. 17 de Mho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 



Capanema 15/07/2015. 

U ICIPIO DE APANEMA - PR 
LIN AMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

NOME: 
CPF: 

CIPRIANI 
RG 10.844.410-0 

CPF 084.726.089-56 

TESTEMUNHAS: 

Av, Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

a40)i4per 
3. 61.513-8 
56,119.969-04 

Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 153/2014, que entre si  
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a empresa ESTER RAQUEL KRUGEL ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ESTER RAQUEL KRUGEL ME, pessoa juridica 
de direito privado, situada a AV ESPIRITO SANTO, 786 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNPJ sob o no 11.040.132/0001-63, neste ato por sua representante 
legal, ESTER RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI, CPF: 804.409.089-49 ao fim assinado, 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 
e suas alteragoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital 
Convite n° 032/2014, mediante as seguintes c16usulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 16/07/2014, objeto do Edital de 
licitagao, Modalidade Convite n.o 032/2014, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE 
CIRCENSE NA CASA DA CULTURA DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO CRIANCAS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO EM CONTRATURNO. Devido ao saldo positivo da 
licitagao e a necessidade da continuidade dos servigos, renova-se o prazo de vigencia do 
presente contrato para mais 06 (seis) meses. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato origin6rio, nao atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firnnam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presenga das testemunhas abaixo. 

ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
ESTER RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI 



Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

DECLARAgAo 

EU, MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO, FUNCIONARIO DO SETOR DE 
LICITAcoES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, DECLARO QUE NO DIA 
16/07/2015, NO PERIOD() DA TARDE, ME DIRIGI ATE A CASA DA SRA. ESTER 
RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI, CPF: 804.409.089-49, PROPRIETARIA DA EMPRESA 
ESTER RAQUEL KRUGEL ME, CNPJ: 11.040.132/0001-63, PARA COLHER A 
ASSINATURA, DA MESMA REFERENTE AO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2014. 

POREM, A PROPRIETARIA ANTERIORMENTE CITADA, AFIRMOU QUE NAO TEM 
INTERESSE EM CONTIUNAR PRESTANDO OS SERVIcOS E RECUSOU-SE A ASSINAR. 

MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 
CPF: 078.018.429-79 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Trefeitura Yunkiyaick =L7= 
Capanema 	CAPANEMA 

 
None rn *Md. 

Municipio de Capanema - PR 

Setor de Liciiacoes 

unnipio Capanema- Estado do Parana 

r Pang de .')ooze 	Capanenia - Panina - Gernro. 

PUBLICA00 TRIMESTRAL 	PENA° PRESENCIALir 0104015 

ORJETOREGIRTRO DE PREGOS PARA AQUISIGAO DE PEGAS DE AUT000VE1S E 

CAMINHOES DO EROD DO MUNICIPIO DE CAPANBIA PR Perthaneeein 

inalleradoe as precos harnalagodon em 16 de Abril de 2015, 

Gabriel Felipe Cipriani 

Previte 

Trefeitura Auniciparde ;;;;;;;;; 
CAPANEMA Capanema 
kto.rd,o.e.nookr 

Muracipio b Caparanna -Frau& do Parana 
Ar Panora de Souza, In8D- ()amnia - Parana -Com. 

PUBLKAck TRIMESTRAL REP: PPM° PRESENCIAL IIP030/2014 
NATO: liKEEP0 UN PROS PAPA AQUISDO DE 01:11001211S DS CONAIRAO, 
MARRO'S IlltiTiaCai E CABAMENTOS IiM GEM PADA USA DA ADNIINISTIMCAO P0111,1CA 
DE t.'APA 	ER Penman malteradoi as prtps fiamologado, ern IP Julho ?OH 

Ulhntl Fehr Cipriani 
Progonira 

liunipro de Capanomm - FAA° do rarani 
Pargol UM. ila- Capanan - Parana - Dem. 

PUBLICAN() TRIMESTRAL REF PERO PRESENCIAL BON 
OBJETO,  DEDISTRO DE PREDDS PARA CONITiATADO DE 0011000 ESPECIILIZA30 PAPA 

EDUI:at I DE 1110 DAQUINA DE 1100000 00 HIDRADIRA E TEAT00 00 E310100  
no A ORM 1 Ilh, CRICULTURA 00 00011010 DE MAMA PR COMAE 

• NSPOSTO DAS LOIS A1110111015 10102005 E M 11451A13 Permanrom inakeradog oa prroos 
hormagoh oar It de dulho do [AID 

Cake] Felipe Cipriani 
Paegoerro 

Municipio de Capanema - PR 

Seto! de Licitaioes 

Monienda de ()mem - ',Ado do Nona 

Ar Parigoi, de r',-dtiza, 1080- Carolyn - Parana - Cairo. 

PUBLICACAO TRIMESTRAL REF: PREGAO PRESENCIAI, N° 0484011 

OBJETO: REGISTRo DE PRECOS PARA AQUIS100 DE CARGAS DE OXIGtNIO 

PAHA UTILIZA00 DA SECRETANIA DE SAWS UE CAPANEMA Pit Peziaanecem 

oltorideid od mos horpologados cm IA de Danko de 2014. 

Gabriel Felipe Cipriani 

Pregoeiro 

Y > u 

	 1-4 

05 
Municipio de Capanema - PR 

Seim de Licttollo 

Munorson de Pnponems - 001000 .,lb Poona 
A. Pariae0 dee 0.01,0 111W1- IMplownin 	Pi.m.mi- en... 

PUBLICAPIO 7'RLWESTRAL REF.. PREGA0 PRESENCIAG Al 0090014 
oisjETD: 011,B1,9pif .2 170 MUDS utuurtvANuo A CONTRAP.WAU DE EMPTIFBA 
PARA TISALIZAcAld DE 09ANIE0 ROTINEIROS EM 1,11.164055 ATENDIDOS DELA 
SE(12FIARIA DE 541110 DE CAPANENIA , PR. Per..norom tonformins . pm, 

homoloodno tan 16 do Umbra de 2014 
GADO EMS., Cipriani 

Pscpoi no 

Municipio de Capanema - PR 

Setor de LIcitacdes 

RetlfIcapao 	do 	To 	Terms 	AdItIvo 	ao 	Contrato 	no 
005/2014, que entre D rotabram de on !ado 1 MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PARANA a Oa moo ado a empress 
ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA. 

POO Preemie Instrumento particular quo firma de ton lob, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, 	Inscrito 	no 	Cadastro 	Nacional 	de 	Pessoa 	Juridlea 	(DION 	sob a 	It1  
75972760/0001-60, new aro representada peD Preielta Municfoa,  abalso assInado, 
doravante clesignarla PREPETTURA, senhom UNDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
...scree no CPF/ME sob 0 no 990.254,189-53 000100 0000100, doravante design/NM 
CONTRATANTE, e de mitre !ado a ...prose ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA. 
pessoa Juridlca de chrelo prised°, saueda a AV EIRuND ZuTTION, 0° 3859 - CEP 
85170000 - BAIRRO 	CENTRO, inscrita no GNP.) sob a no 76,909 677/0001.14, neste 
at° po, seu represenrame legal, VATDIR 101010 DE MELLO, CEP•024.905 349.71 ao fins 
asDnads, doravante desmnada CONTRATADA, essaydo as panes sMAtas as normal do 
LA /3 656/93 a suas ,Iltorocoes subuiquentils, ajustarn 0 WA... COORARA .n1  
dernmescia do Erika! TOM. Ss poses n• 010/2014, medianta as segumus cNusulas 
0 coMIrdes. 

CLAUSULA PR1001RA • Conforma mom fernado AM 11/06/2014, MN= do Edit. 
de 110.000, modalolme %mods On proms 0.5  010/2014, entre as pastes ecIrne 
identlficadas, pare CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO 
DC 00 CARRACT.0 INDUSTRIAL 0100 INCLIDADORA EM ESTPUTUPA DC CONCRETO PBC- 
FAERICADO E 0080070 Ele TELNAS OE FIBROCIMENTO, 	IMPERMEABILIZACOES, 
FECHAPENTO EM ALUDIARIA E BLOCOS DO CONCRETO, ESQUADRIAS En. MADEIRA, 
Ac0 E VIDRO 1.150 COMUM, INSTALA1DES ELETRICAS, 01000 505I000IA5 1 DE 
PREVENCAO DE INCENDIOS, REVESTIMENTO5 E PINTURAS CONFORMS 0001010 E 
ESPECIFICACOES, LOCALIZADO NO BAIRRO PARDUE INDUSTRIAL 00 MUNIC)010 DE 
CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO UPIA AREA DE 450,15 Ms, EM ATENDIMENTO AO 
CONVE010 19.23.2011070 - SEDLVPAM II, corvine memorial 4escritive (mem 10) e 
espeakaao no formulas. pedronizedo de praposte (anexo 06/, ko 	Irromoged. 0  
pre. de slgencla do Contrato no 085/2014 pars mai s 06 (NO masa dorldo a 
necessIdecle cla conclesSo 00 obra e seu posted. App.:lento. 

CLAUSULA SEGUNDA As darnels demotes do nantroto ormlnArto, 0110 01109045 per 
este Tenno, permanecem inalteradas 

E, oor 206100 11500050 .100 0005 Oman: 0 presente em 02 (duos) olds de qua! Oar e 
forma ne presence das tesleMonhas Koko. 

Capanema - PR, 11/06/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 	ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA 
LINDAMIR MARIA OE SARA DENARDIN 	MOIR LL/C10 DE MEAD 

TESTENWNHAS. 

.....s.. 

Municlpio de Capanema - PR 

Setor de Licitatttes 

1.5  Tents Achbso ao 00011000 n 15 	4, que entre si 
CM011111111 de UM Ode to MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro [ado a empress ESTER RAQUEL KRUGEL ME. 

Pels present. Instrumento particular que 	firma 	cie 	urn Mdo, 	MUNICIPIO 	DE 
CAPANEMA, 	METRO 	Po 	Cadastro 	Nacional 	de 	Pessoa 	held. 	(0.1191 	sot. 	0 	n° 
75.972.750/0001-60, neste ato representeda polo Prefelte Municipal ahaMo asmnado, 
dorevanta designado PREFFITURA, senlmra UNDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
inscrite no CPF/ME sob 0 na 990,254,189 5.3 004100 asmnaclo, doravante dempada 
CONTRATANTE, e de 01,90 DO a empress ESTER RAQUEL KRUGEL ME, peaS00 Midi. 
de clooto onvatio, scoada a AV ESPIRITO sArao, 786 	- CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, 	inscrna 	no 	CNP) 	sob 	o 	no 	11.040.132/0001.63, 	nesse 	ale 	por 	sun 
representante legal, ESTER RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI, 	CPM804.489.099.49 au Sin 
assmado, cloravante 0051gna00 CONTRATADA, estando as pastes scetas as normal da 
tel 	0 685/93 	e 	SuaS 	alterardeS 	subsequenteS. 	mustam 	0 	prrsente 	Contrato, 	ein 
decorrancia do Erin! Consire n° 032/2014, msdonte as semantes clausulas e conchpaes. 

CLAUSULA PRIMEIRA • Conforine contrato firma. em 16707/2014, ob)eto do EditA de 
10009 Modalidade Convite iao 032/2014, entre as oartes aolma IdentifiCadas, pare 
CONTRATAVIO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTS 
°Purls= NA CA50 DA 0010006 DE CAPANEMA • PR, ATENDEIJDO CRIANCAS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS QUI ESTA0 EM CONTRATURNO. Devido ao saldo positive. da 
lIcItacAo e a necessidade cla continuldade dos services, renavose o goo de vlsOncle do 
presente contrato pare mail 06 (leis) mesas. 

CLAUSULA SEGUNDA. As darnels clausolos do contras, orionarto, nics atInspdas pre 
este Term, pennanecem Inalteradas. 

E, pm Salin astarem spool. Mmarn o preemie em 02 was) was de Moat toy e 
roma napresensa las tasternunbas slobs, 

Caoanema 15/07/2015. 

WIN ICIPIO DE CAPANEMA 	PR 	ESTER RAQUEL KRUGEL ME 
L1NDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	ESTER RAQUEL KRUGEL CNIAMENTI 

TESTEMUNMAS: 

NOISE, 	 NOME, 
CPF. 	 CPF 

ltri 

Mu nicfpio de Capanema - PR 
set., de Eternal. 

0 0 Termo ACtivo eo Contrato no 12075013, pue antra SI 
celebrant tke uen lade o MUNIE1v10 DE CAPANEMA - 

	

PARANA a de ovtro no a 	preen  RADAR INTELIGENICA 
- MAELI . 0. 

1.010 	orosons• 	InStnonento 	particular gue 	firma 	de 	tirn 	lao, 	Mu icepla . 
capaaema, cern se. na cedade de Caoaema, Estado do Pavan, M.,. no cadastro 
Nacional 	. 	oessoa 	Juddice 	(Caret) 	snil 	o 	n• 	75.972 71M/0001.6, 	este 	81.0 
represeetede 	pale 	more. 	Municipal 	anemic, 	ssInedo, 	on.,. 	dealyeeetle 
pREETURA, sennora 	1NDAMIR 	A. OE LARA DENARDIN loser,. 	o EPPrmr 
sob o . 990 250.109 53 aueiso assinaeo, doravante design.° CONTRATANTE, e 
mato is do a emprese RADAR INTEL10501CA 	eine, 	eve. ;soma,' Jur., . mann 
orevad, Mt.. a AV 	1,110 ASSIS CAVAlliZIRO, 1400 	ALA 02 - E5P 	tte601000 • 
EIAIRRO 	CENTRO, insereta nO CAM sob 0 . 00 481961/000005 	neste ato 	or sop 
represent.. Mgal, ANTONIO GERA... TOPAN0111 	C...06 6. 419.00 Pao Pm 
assinado, dor... dexter.. CONIPAIADA esrando as. pertes stiteeres . norm.. 
LA 0.660/92 e sues altcraC6cs subse.ont., ejusteen o arcs.. Contra.. cm 

...ea . MONO Comm. . 0210013, med... As segeones .use.11 a 
Lunde (O. 
CLALISULA PRIMMRA - Conform. contralo orroaeo ent 11/0002014 	obleto . Edna, 
de lec.50°. Modell.. Co.. n, 027/0013, entre as pertes ocinto ...lc das. pare 
EOM 00.1.00 DE EmPRESA ESPEEtALIZADA PARA REALIZACAD DE Pe5QuISAS NA 
eietten UR.NA 	e 	RuRAL DO 	MUNICIPIO PARA A AVAL1ACAO DO 	DE501-100,400 
ADMINISTATIVE, 	DAS 	SECRETARIAS 	6 	DEPARTAMENTOS 	DA 	ADMINISTRAMIE. 
atUNICIPAL DE CAPANEmAllevicin A necessdade Oa continue.. dos serve8os, renova-
se o presente contrampara nuns 12 (dme) mesas. 
. suit.. peoduioseeeo brec•Iede 

1; 

 bet.e. Pem,i,  

---13ESOUISA PARA A AVALIACA0 OE DESENPENNOMEer  
ADNENISTRATIVO 	DAS 	SEE...RI. 	E 
DEPARTANENTOS OA ADNINISTR.A0 NUNICIP., 
A8RANDENUO A AREA RURAL E URBANA a PESOLOSA 
138V1P, SER a...1.0A POR An..ADEN, NUN 
UNIvE1350 NININT, OF 221,REZENTOB P°  AN,  D. 
PESBOAR 	POP 	PES01/1.  
ENTREV.T. RODEN SER PREBEND,. Et., POR 

ISTEMA DE CALL CENTER 

r.00 500000 

CLAUS LILA SEGUNDA 	00 .1.10 datmeles 00 commto 04/10000 0.4 05505454  04,  
<,t..0 Tattoo 	pormenecem enalteracies 
1, p r ass. °star., alusta.• tomcat o pommmta am 02 boost woos do opal Mop s 
forma no oAdooss don tea ernonnno oholoo • 

Laolommo 14/07F6015, 

mustcloto De CAPANersA • PR 	IIADAR INTeLlGeNICA - FIRM! • EPP 
L1NDAMIR MARIA DS LAM OFINARDin 	 ANTONIO OSRALOOTOPANorri 

TESTI-111.1AS 

Municlpio de Capanema - PR 
Smor tin Met.. 

	

nermo e 	g/ 	. 0.4 a 
4111,10reere 	ou urn N. 11 	rsURICIPID De CAPARemA 
PARANA 0 de outr0 1400 a amens. A A COLOSSI 5 CIA 
LTDA 	ME. 

	

Oslo prosento .natrumento particular quo fin-. de em ism, 	NIUNIMPIO DE 
CAPAIIEMA, 	in.ello 	. Oadastro Nmeonel de 	Pews. 	rand.. 	1C.1) 	sol, a 	n• 
75.922,80/0001-00, nes. ato represent.. pola Pm.. Municipal al.,. essena.. 
clornvante deslonade PREPECTURA, ...ore 	INDA/41R mAR1A 	OF IA. DENARENIN. 
ensue. no 	P.MP s. o . 990.254 189.2 °bal. assireado 	Joravante ...M. 
CONTRATANTE, a de mare lado D ernpresa A.A. COLOSSI a, CIA LTC, 	ME. pea. 
lurid. de tlireito privado, Moe. a Itt PADRE EIPILO 303 .CEP .260000 ..1.0 
EEN1•110, 	ins,. 	no 	C0P1 	sob 	o 	ne 	89040503/0001-65, 	neste 	ato 	por 	ar. 
mpresenrente 	lea. 	ALDEMIR 	COLU5.51, 	CPF•524,947069-68 	an 	Neu 	amine, 
emovante 	esign.. EDNIRAIADA, estanoo es panes sate.: . Formes . Lee 
B.666/93 e sues alt..5. subsopeentes. ajustam o present° Cont.° cm docorranala 
do Metal Tonle.. precos .012/2014, mediente es ...ices clausulus e .eedade• 

CLAY.), PRIMEIRA 	Eonforme contr.° Bro.. ene 15/07/2014, 0..0 do 00.1 
cle 	etscao, Modalolade lornada de prMos n • 012/7014, earn as panes soma 
itInntifimdas, pare CONTRATAMIO DE emPRESA ESPECIAL 1.2000 PARA execueAo OP 
PAVINENTACAO POLIEORICA CON, .0065 IRREDuLARPS, DRENACEM  
TERPAPLANAGEM 1405 RUA5 PADRE CIRILO, FIATO GROSSO E TIBIRICA, 01.1, 25 De 
MAIO F PROIPTADA5 -.. F ii., AM,. NO PERIMETRO URBANE. DP C.APANFMA - PR. 
TOTALIZANDO UMA AREA DE 10 57302 M, ...rree,nororial ...item 1.0.0 III e 
ospecel.do no formularlo pedronizado de propos. Menem 06). Ot errefte .0 0 preso as 
',Penman assrucao . Comm.. .105/0114 oats in. 00 (Sew mean o.,. o  . 	a 
noccesideOn . tenenvecao des Dates 

DLAusuLA BEGUN,. AN darnels dive.. c0 contrato oerginame Melo oturol.c our 
este Term, parrnanecern trempluly 

assim csIomm alostadlas Orman o orasonto cm 02 Masi Wes 00 igual 140.. r.
fore. nO presence dos lasslemonhos abolso 

Caner.. 14/07/201S. 

niud/CIPID De CAPAHM4A -PR AA 	COLOSSI • CIA LTDA • me 
LINDAveR MARIA DE LARA DeNARDIN 	 ALDefslA COLOSSI 

TESTEMUNHAS• 

F
MS: 	 NOME 

CPF. 

Municlpio de Cr:panel-rt - PR 

Dam de Douse.. 

	

2.nmom A 1100 ao 	onto,. 	 • trapI 01 
N ...ern de urn lado o MUNIC IMO 05 CAPANEMA - 

	

PARANA e de ourro lecto a empresa 	FACMIN11.10 
CONSTRUTORA E ENGEM-1601A 1.3130 . ME. 

Poo mesons, 108.1eMent0 particular que fiu. cle wen Mop, MUNICIPIO LIE 
lAPAREPIA, mi.. eV Cadestro NOCI1,111 de P04000 1.0. (0140,1 Nob 0 A' 
is 9/2 /00/000,130, 	reece 	ato 	represent.. 	pea, 	Pref.. 	Municipal 	abalao 
sessinailo, 	om.°. 	evigne. PREFETTURA, segellora L1NDAMIR MARIA 	DE LARA 
DENAR010. 	ens.. 	no CPF/MP sob 0 no 	990.250.1. 53 ram. 	asserted, 
doravanre designer. CONTRATANTE, A de outro la. a empresa FACNINE1.1.0 
CoNSTRu FORA E 	ENOLORIARIA 1.100 . 	PR, penS. JerectiCa de tareito privadO, 
MC.. a R TAM0105, 688 - CEP. 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscri. no EOM 
sob o 00 03.574.09700001-34, nese, ato Per set, representanta Mgal, ROBERTO 
MATTES FACHINELLO. 	CPF.046.399,505•05 a0 rim assmado, doravarda demo.. 
CONTRATAIM, est.,. AS port. sutolt. AS normal . Lel Z.1.660 I o SU. 
elteraga. ...Bente, AjuStarn o ores.. COntrat, pen .007.... Ectital 
roms‘A . pret,osee• 010/2014, rumba.. P. rig 	ices E.esoba e 041,156. 

CLAUS 	P 	 1z7 	2n 
F.tel de 1.18, Mode.a. 	Ve,OS 0 . 0 16/ 20 la, entre 	PRdes 
:scone .dentMces, pars TONT...ATKA.: DE 	EMPRESA EBBE, 1ALIZADA PARA 
CONSTRUCAO RE

na 
 116101,1-05 5051TAR105, CADA UM COT. 3 22 ms. 1001015080 

ELETRICA 	E 	1-11DROSSANITARIA 	CAECA 	DE 	GORDURA 	F055, 	SEPTICA 	I' 
104100URO, A SERE. CONSTRUIDOS NA ZONA RURAL E URBANA 00 MONICIPIO 

DE CAPANEMA 	PP, EM AtENOIMENTO AO CONIVEN/13 N• EP 0046;101 I • MINAS, 
common, momorial desceltiv0 (MI C10 It) a asoperireco go to...minpu dam...loft 
. Or... 	ene. VET N. 	Prom... 0 prozo de spetiCuE50 do Conteato nt,  
15400010 oam 0.5 115 Ramo) mese., den.. h rmemsichnee db Ansliessio do Olpv 

CLAUSOLA SEGUNOA As dernms elAusuhls do contrato nrIseneno. 000 wood. 
Por este Term, permonatem masa:mos 

E, pear .11111 0Star0M arjuStadOS (Inneal 0 AMMAN OM 02 (MAW OAS d4 10001 Moe 
e fon. to wesenca OAS lesteMonhas ADAM 

Caporeema 11/07/2015• 

.V1410540 De GPANePIA - PR 	 PACNINMI 0 CON, F PAIS 1000 	ml= 
1.101,AMIR MAIIIADE LANA DENARDIN 	ISOBER 10 MAI 1100111111011 1 , 

TESTEMONNA. 



oo100 

ILUSTRISSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE CAPANEMA - 
PARANA 

ESTER RAQUEL KRUGEL - ME, devidamente 
qualificada no contrato n.° 153/2014 originario da licitacao modalidade 
convite n.° 032/2014 cujo objeto eram para administrar aulas circense, 
ocorre porem que o contrato foi suspenso, pelo Municipio de Capanema 
pelo period° de 27/11/2014 a 15/07/2015 sob alegacao que nao havia 
verba . 

Ocorre, porem que em face da suspensao do 
contrato, por parte da municipalidade, precisou buscar outras fontes de 
renda passando entao a atender na Academia Studio Bale Arte no 
municipio de Realeza e Academia Corpo e Arte em Capanema. 

Assim, esta ministrando aulas particulares, 
estando corn os horarios todos lotados, nao tendo condicties de assumir 
a aditivacao do contrato, que ficou suspenso por mais de sete meses, 
por iniciativa da Administracao Municipal, causando serios prejuizos 
econOmicos a contratada. 

Ademais ao ser publicado o termo aditivo do 
contrato deixou de citar qual sera o reajuste, apenas refere-se que todas 
as clausulas do contrato aditivado seguem inalteradas. 

Mais urn motivo para nao concordar corn o termo 
aditivo publicado dias as fls. 05 do " Jornal 0 Trombeta" datado de 
17/07/2015. 



w 01 

A presente tern a finalidade de notificar que nao 
concorda corn o aditivo do contrato, tendo em vista que foi a 
Administracao Municipal quem deu causa para a suspensao. 

Capanema-PR, 22 de juiho de 2015. 

Atenciosamente 

-6,61 	; , • 
ESTER RAQ "EL KRUGEL - ME 
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Municipio de Capanema - PR 

DESPACHO 

Corn efeito, ante a esta notificacdo, determino o 
encaminhamento a Procuradoria do Municipio para deliberacdo 
das medidas necessarias. 

Capanema — PR, 24 de Julho de 2015. 

LINDAM R MARIA u E LARA DEN A 1 IN 
REFEITA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Juridica 

PARECER JURfDICO N° 90/2015 
CARTA CONVITE N° 32/2014  

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacao. 

ASSUNTO: LICITANTE QUE NAO ANUE AO ADITIVO DE 
PRORROGAcAo DE VIGENCIA. INSTRUMENTO 
FORMALIZADO FORA DE PRAZO E SEM ANUENCIA DA 
LICITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. 

I. Relatorio 

Cinge-se a presente manifestagdo da analise do 1° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 153/2014, carreado a fl. 97, no qual informa que 
ante o saldo positivo e a necessidade da continuidade dos servicos, o 
Municipio pretendeu renovar o prazo de vigencia do referido contrato 
para mais 6 (seis) meses. 

A licitante vencedora, Ester Raquel Krugel ME, negou 
anuencia ao aditivo de tempo, conforme se infere da ausencia de sua 
assinatura no instrumento da fl. 97 e do teor da Declaraga.o firmada a 
fl. 98. 

Contudo, a prorrogagdo de tempo foi publicada no Diario 
Oficial do Municipio (0 Trombeta) no dia 17 de julho de 2015, conforme 
consta da fl. 99. 

Através da notificagan de fls. 100/101, a licitante 
retromencionada informou desinteresse na prorrogaga..o de tempo, 
porque diante da suspensao do contrato, entre o periodo de 27/11/2015 
a 15/07/2015, se viu obrigada a buscar outras fontes de renda, 
comprometendo sua agenda profissional corn a Academia Studio Bale 
Arte no Municipio de Realeza e a Academia Corpo e Arte em Capanema. 

Em seguida, o procedimento foi encaminhad a esta 
Procuradoria Juridica. 

E o relatorio. Passamos a opinar. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Municipio de Capanema — PR 

Sctor de Licitztc6es 

DECLARAcA0 

EU, MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO, FUNCIONARIO 00 SETOR DE 
L.ICITACOES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, DECLARO QUE NO DIA 
16/07/2015 NO PERIOD() DA TARDE, ME DIRIGI ATE A CASA DA SRA. ESTER 
RAQUEL KRUGEL CHIAMENTI, CPF: 804.409.099-49, PROPRIETARIA DA EMPRESA 
ESTER RAQUEL KRUGEL ME, CNPJ: 11.040.132/0001-63, PARA COLHER 
ASSINATURA DA MESMA REFERENTE AO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2014. 

POREM, A PROPRIETARIA ANTERIORMENTE CITADA, AFIRMOU QUE NAO TEM 
INTERESSE EM CONTIUNAR PRESTANDO OS SERVICOS E RECUSOU-SE A ASSINAR. 

• 67,1 
MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 

CPF: 078.018.429-79 

Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Juridica 

II. Fundamentagio 

Por meio do contrato n° 153/2014, a empresa Ester Raquel 
Kruger ME pactou corn esta municipalidade o compromisso de ministrar 
aulas de arte circense na casa da cultura, para atender as criancas das 
escolas municipais que estao em contraturno, tendo como remuneracao 
o valor de R$ 28.000,00, e como prazo de vigencia 12 (doze) meses, 
compreendido entre 16/07/2014 a 15/07/2015. 

Inicialmente, vale consignar que a suspensao da execucao 
dos servicos licitados, conforme apontado pela licitante esta em total 
desconformidade corn o art. 78, XIV da Lei n° 8.666/1993, haja vista 
que a aludida suspensao, deveria ser acompanhada de ordem escrita da 
administracao, e atingindo prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, per 
si, constitui motivo para rescisdo do contrato administrativo. 

Pois bem, como informado a suspensao da execucao se deu 
entre o periodo de 27/11/2014 a 15/07/2015, prazo bem superior a 
120 (cento e vinte) dias. 

Ja a pretendida prorrogagao do prazo deveria ser buscada 
dentro da vigencia do contrato, corn tempo habil para que sua 
consecucao se desse ate o dia 15/07/2015 (Ultimo dia de vigencia do 
contrato na 153/2014). Entretanto, nao é o que se ve da Declaracao 
carreada a fl. 98, cuja imagem reproduzo abaixo: 

Av Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Juridica 

Alem da desconformidade apontada acima, nota-se que 
mesmo sem assinatura da licitante vencedora, o Setor de LicitagOes 
encaminhou o aditivo de prorrogagao da vigencia do contrato para 
publicacao na imprensa oficial. 

A obra de Hely Lopes Meirelles possui passagem a qual 
ilustra o tema: 

"A expiragdo do prazo de vigencia, sem prorrogagdo, opera 
de pleno direito a extincao do ajuste, exigindo novo contrato 
para continuagdo das obras, servigos ou compras 
anteriormente contratados. 0 contrato extinto nao se  
prorroga, nem se renova: é refeito e formalizado em 
novo instrumento, inteiramente desvinculado do 
anterior."'  (destaquei) 

No mesmo sentido, e farta a jurisprudencia do Tribunal de 
Contas da Unido: 

"Ndo realize servicos sem a devida cobertura contratual e 
nao celebre contratos e aditivos com prazos de vigencia 
retroativos, evitando situacoes irregulares  [...]" (Acordao 
1.335/2009 - Plenario) (destaquei) 

"Determinar que nas prorrogacoes contratuais promova 
a assinatura dos respectivos termos de aditamento ate 
o termino da vigencia contratual, uma vez que,  
transposta a data final de sua vigencia, o contrato é 
considerado extinto, nao sendo juridicamente cabivel a 
prorrogacao ou a continuidade da execucao do mesmo." 
(AcOrdao 1727/2004 - Plenario) (destaquei) 

"Mc) deve ser celebrado termo aditivo de contrato, cujo 
prazo de vigencia tenha expirado, por ausencia de previsdo 
legal, observando-se o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, 
de 1993." (AcOrdao 1247/2003 - Plenario) 

"Na.o se deve de prorrogar contratos apOs o encerramento de 
sua vigencia uma vez que tal procedimento é absolutamente 
nulo." (Decisdo 451/2000 - Plenario) 

Tem-se entao que, como regra, a prorrogagdo do contrato 
administrativo so é possivel se for providenciada, mediante form acao 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitagao e contrato administrativo. 12. ed. Sao Paulo: Malheiro 
1999. p. 214. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Juridica 

do respectivo termo aditivo, antes do termino do prazo de vigencia do 
ajuste, sendo absolutamente nula a elaboracao de termos aditivos corn 
efeitos retroativos. 

Neste ponto, considerando o disposto no paragrafo imico 
do art. 38, da Lei n° 8.666/1993, adverte-se que o Setor de  
Licitacoes se abstenha de realizar aditivos contratuais sem previo 
exame e aprovacao desta Procuradoria Juridica, neste sentido 
sirvo-me do anexo informativo veiculado no Blog Zenite, 
especializado em licitacoes:  

"Alteracoes contratuais: necessidade de 
manifestacao previa da assessoria juridica 
Autor: Camila Cotovicz Ferreira 
Categoria: Contratos Administrativos 
Tags: alteragdo, assessoria juridica, Contrato 
administrativo 

De acordo corn o art. 38, paragrafo unico da Lei n° 
8.666/93, as "minutas de editais de licitagao, bem 
como as dos contratos, acordos, convenios ou ajustes 
devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria juridica da Administragdo". 
A finalidade desse dispositivo é possibilitar a realizagdo 
de urn controle previo de legalidade do processo de 
contratagdo piablica, de modo a identificar e corrigir 
vicios eventualmente existentes e, assim, evitar que a 
contratagdo seja realizada corn ilegalidades que, no 
mais das vezes, demandariarn a anulagdo, gerando 
desperdicio de tempo e de recursos pUblicos. 
Isso significa que cabe a assessoria juridica verificar se 
os atos praticados pela Administragdo encontram-se 
de acordo corn o que a ordem juridica prescreve. 
Em razdo dessa finalidade, afirma-se que o controle de 
legalidade da gestao administrativa nao se restringe 
analise das pegas citadas no art. 38, paragrafo Unico. 
Ou seja, a norma nao estabelece que a atuagao da 
assessoria juridica se encerra corn a analise previa das 
minutas dos instrumentos convocatOrio e contratual. 
Pelo contrario, nada impede a autoridade assessorada 
requerer a apreciagao de outros atos pelo Orgao 
tecnico-juridico. 
Nesse 	contexto, 	entende-se 	recomendave 
e necessaria a manifestagao previa da assessoria 
juridica acerca das alteragOes contratuais. Isso porque, 
o aperfeigoamento dos aditamentos exige a 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Juridica 

observancia de requisitos e limites legais. Portanto, 
mais do que a identificagdo da necessidade de 
modificar o contrato é preciso atentar para as 
disposigoes legais que condicionam a alteracao. 
Essa tambem é a orientacao do TCU. No recente  
Acordao n° 131/2015, o Plenfirio da Corte de  
Contas deu ciencia a Administracao sobre  
impropriedade em termo aditivo de contrato,  
consistente na ausencia de parecer juridico previo  
sobre a regularidade de aditivos contratuais,  
considerando afronta ao disposto no paragrafo 
finico do art. 38 da Lei n° 8.666/93. (TCU, Acordio 
n° 131/2015, Plenfirio, Rel. Min. Raimundo 
Carreiro, j. em 04.02.2015) 
Pelo exposto, conclui-se que a assessoria juridica deve 
ser sempre provocada a se manifestar previamente 
acerca de alteracOes contratuais pretendidas, emitindo 
o respectivo parecer."2  (destaquei) 

III. Conclusao 

Diante o exposto, esta Procuradoria se manifesta: 

a) pelo acolhimento da notificacao de fls. 100/101, corn a 
declaragdo de nulidade da formulacao do 1° Termo Aditivo ao Contrato 
n° 153/2014; 

b) pela publicacao da Anulacao do indigitado termo 
aditivo na imprensa oficial do Municipio. 

E o parecer. 

Capanema, 07 de agosto de 2015. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer B8r1,0§@ 
Procurador Juridic§ do 

paneins 
Dec.

ca 
 no WM/ 

2  Acessado no site http://www.zenite.blog.br/alteracoes-contratuais-necessidade-
de-manifestacao-orevia-da-assessoria-jundica/#.VcTvb  IVh8t  em 0708/2015. 
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