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PORTARIA N° 5767/2014  

Designa Comissão Permanente dtp Abertura e Julgamento de 

Licitações. 

LINDAMIR. MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de 

Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribluições legais 

1 

RESOLVE  

Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidência da 
primeira, para constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES realizadas pelo Departamento de Compras, da 
Prefeitura Municipal de Capanema, de 08 de janeiro a 31 de Dezembro do ano de 
2014: 

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 
08 dias do mês de janeiro de 2014. 

son sé orowski 
Secret rio d:e Administração 

  

  

   

nreill1"1.~,~11,4. 
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Prefeitura MunícípaCde  
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Convite: 041 
	

CAPANEMA, 29/08/2014 

PROTOCOLO NÚMERO: 041 

DE: LIANA PAULA ROSA PASQUALI — SECRETÁRIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização para 
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Esta Licitação se faz necessário devido a necessidade da AQUISIÇÃO DE 
TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, 
MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL. 

O Custo Maximo global importa em R$ 40.124,94 (Quarenta Mil, Cento e 
Vinte e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos). 

Cordialmente 

scx_v‘ot_ 9  
LIANA PAULA ROSA PASQUALI —

SECRETÁRIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Solicitaçã 	  

Número 	 Tipo 	 Enitido em 	 Quantidade de itens 

123 	Aquisição de Material 	 25/08/2014 	 3 

Solicitante 	  Processo Gerado 	  

Cóotgo 	Non-e 	 Número 

46781-2 LIANA PAULA ROSA PASQUALI 	 243/2014 

Local 	  
Cócfigo 	Norre 

45 	Assistência Social -MDS 
Órgão 	  Pagamento 	  

Norte 	 Fome 

11 	Secretaria da Família e Desenvolvimento Social 	 30 DIAS APÓS ENTREGA 

Entrega 	  
Local 	 Prazo 

CONFORME SOLICITAÇÕES 	 12 Meses 

Descrição: 

AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA — PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 

SENVOLVIMENTO SOCIAL 
dmeleemio,••••••••••••••• 

Late 

001 Lote op 

Código Nome 	 Unidade 	Quantidade 	Unitário 	 Valor 

039993 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 	 ML 	 540,00 	 23,03 	12.436,20 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

039994 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE LARGURA, 	 ML 	 864,00 	 7,41 	6.402,24 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

039995 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 	ML 	 3.450,00 	 6,17 	21.286,50 

	

TOTAL 	40.124,94 

TOTAL GERAL 	40.124,94 

klo_.-CLki\eL ‘a-79uutia(_S9-{‹:  
LIANA PAULA ROSA PASQUALI 

Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social 

Emitido por: GABRIEL C IRRIANI, na versão: 5508 v 
	 25/08/2014 16:00:46 
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ANEXO 07 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

O presente certame, organizado pelo Município de Capanema — Paraná tem como objeto: 

AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 

INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 

FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

QUANTIDADE A SER CONTRATADA: 

A tabela abaixo descreve os itens bem com as quantias e valores máximos que foram 

definidos pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, através de ampla 
• pesquisa em mercaao, cuja umaaae ae meaiaa utuizaaa roi o metro linear kiviL)• 

nern+lome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo total 
.1  TECIDO PARA FORRO DE CAMA, 

TIPO PERCAL 200 FIOS, 2,5m DE 
LARGURA COMPOSTO POR 100% 
ALGODÃO 

540,00 ML 23,03 12.436,20 

2  TECIDO FLANELA FUSTÃO 
ESTAMPADA COM 80 cm DE 
LARGURA,COMPOSTO POR 100% 
ALGODÃO 

864,00 ML 7,41 6.402,24 

3  TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 
80 cm DE LARGURA, COMPOSTO 
POR 100% ALGODÃO 

3.450,00 ML 6,17 21.286,50 

TOTAL: R$ 40.124,94 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado para o presente certame é de R$ 40.124,94 (quarenta mil, cento e 

vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos). 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a presente aquisição baseado em levantamento realizado pela Secretariada 

Família e Desenvolvimento Social, em que se verificou a necessidade da aquisição das 

quantidades, haja vista ser indispensável para a aplicação de cursos profissionalizantes 

oferecidos pelo Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, ministrados por meio da 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. 

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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a) responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 

disposições estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda, em consonância com a Lei 

Federal Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 

b) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição; 

c) permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes ou 

prepostos da CONTRATADA ao local da entrega dos materiais, desde que devidamente 

identificados; 

d) encaminhar à CONTRATADA a Requisição de Compra, contendo todas as 

informações necessárias para a aquisição, objeto deste edital; 

e) acompanhar, controlar e avaliar os materiais, observando os padrões de 

qualidade e segurança exigidas, através da unidade responsável pela gestão do contrato; 

f) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à aquisição dos materiais; 

g) poderá exigir, a qualquer tempo, que a contratada troque o material que julgar 

insuficiente, inadequado ou prejudicial; 

h) atestar as faturas correspondentes à aquisição, por intermédio do servidor 

competente; 

O efetuar o pagamento devido pela aquisição, no prazo estabelecido, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

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

a) A Contratada obriga-se a entregar os materiais no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal. 

b) A Contratada deve se manter, durante toda a execução da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

c) A Contratada fica obrigada a garantir a qualidade do material, pelo período 

mínimo de 12 (doze) meses da entrega dos objetos, contra defeitos de fábrica. 

d) Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no 

próprio local onde se encontre o material e haja necessidade de transporte para sede 

própria da proponente, fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, 

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à 

perfeita solução do problema. 

e) promover a venda dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 

pela boa técnica; 

f) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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g) adotar medidas para a venda solicitada, observando todas as condições e 

especificações aprovadas pela CONTRATANTE; 

h) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos; 

O substituir imediatamente qualquer material que não atenda às normas sem 

direito a ressarcimento e sem ônus para a CONTRATANTE; 

j) observar, rigorosamente, a legislação e as normas regulamentares emanadas 

pelos Órgãos competentes; 

k) atentar-se para as normas relativas a volumes e outras, quando do transporte 

dos objetos; 

1) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondendo aos 

objetos entregues, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a efetiva entrega. 

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

a) A Contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

b) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato, especialmente no que se refere à qualidade dos alimentos disponibilizados. 

DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

a) Quando a entrega dos materiais for concluída, caberá à CONTRATADA 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a 

qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos materiais, para fins de 

recebimento definitivo. 

b) A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os materiais, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos 

materiais e constatar e relacionar os materiais a que vierem ser recusados. 

c) Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 

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

eventuais pendências verificadas. 

d) A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

qualidade dos materiais entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos 

objetos até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

e) No caso de material rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata 

troca por outro sem defeito ou de acordo com o Anexo 01, dentro do prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas, ficando sob sua 

responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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f) Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 

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

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

(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 

g) O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 

12 (doze) meses. 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa 

2440 

Funcional programática 

11.002.08.244.0801.02045 

Fonte de recurso 

2014 934 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

A CONTRATADA deverá entregar os materiais até o quinto dia útil de cada mês, 

durante 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, nos locais indicados pela 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social nas proporções indicadas na tabela 

abaixo 

Item Nome do produtoiservico Quantidade mensal 

aproximada 

Unidade 

1 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PERCAL 200 
FIOS, 	2,5m 	DE LARGURA COMPOSTO POR 	100% 
ALGODÃO. 

45,00 ML 

2 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE 
LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO. 

72,00 ML 

3 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE LARGURA, 
COMPOSTO POR 100% ALGODÃO. 

287,50 ML 

Capanema, 29 de Agosto de2014. 

öaCk_ e  
Liana Paula RóJjasqua 

Secretária da Família e Desenvolvimento Social 

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOOAL 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 

PRAZO DE ENTREGA: 02 (DOIS) DIAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

FORNECEDORES 

ITEM PRODUTO UN. QTDE. 
COMERCIAL DE 

TECIDOS NICO LTDA 

MANICA E MANICA 

LTDA 

COMERCIO 

ROUPAS FEITAS 

EUVILAR LTDA 

MÉDIA TOTAL 

1  39993 - TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PERCAL 200 

FIOS, 2,5 METROS COMPOSTA 100 % ALGODÃO 
ML 540 17,90 24,40 26,80 R$ 23,03 12.438,00 

2 
39994 - TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE 

LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 
ML 864 5,59 8,45 8,20 R$ 7,41 6.405,12 

- 

39995 - TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE LARGURA, 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 
ML 3450 4,65 7,25 6,60 8$ 6,17 21.275,00 

TOTAL 
4854,00 

R$ 40.118,12 
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RAZÃO SOCIAL:  ee-vvkty-Leje)  Rese.k..trace_b 	 Ceci  4341(:)". 
ORÇAMENTO 	 e 

C N PJ :?555-51 boVa 	_O  -M A I L:  :7cb-Q..kX Rct et4ôtry‘ n I L a Cce-« 
ENDEREÇO:  (U. 	Valà,"  
COMPLEMENTO:fZA 	BAIRRO: 

TELEFONE:  tile) 3552 ) 41 	 CONTATO: 

CIDADE:  QieLifj,  

ORÇAMENTO PARA AQUIÇÃO DE TECIDOS E PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE ENXOVAIS 

PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA - PR, ATENDIDAS PELA SECRETARI MUNICIPAL DA FAMÍLIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

DESCRIÇÃO UNID QUAN VALORVALOR 
UNITÁTRIO 

TOTAL 

39993 - TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO 
PERCAL 200 FIOS, 2,5 	METROS COMPOSTO 100% 
ALGODÃO 

ML 540 

*2 	,e) iii 4/.2sefo  
39994 - TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA 
COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% 
ALGODÃO 

ML 864 

s3P"10  T,C)  VI, 
39995 - TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE 
LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

ML 3450 
e)  i e) V 2.a- -147 CeeD 

39996 - CALÇA PLÁSTICA ENXUTA COM BOTÕES DE 
PRESSÃO 

UN 600 

`"
— 

(j. ?92.e1) 39997 - KIT DE MEIA ATOALHADA COM 3 PARES KIT 720 99 	C) 

39998 - KIT CONJUNTO PAGÃO 3 UNIDADES, COM 
VIÉS, 	CONFECCIONADO 	EM 	TECIDO 	100% 
ALGODÃO 

KIT 720 

l  / 57°  ' ,42-9D.. CZ 
39999 	- 	MACACÃO 	TIP-TOP 	CONFECCIONADO 
PELÚCIA DE ALGODÃO 

UN 720 

1(Crô  1 (o%® 9.0 
40000 - TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE TAMANHO 
30 x 40 cm 

UN 720 
 N.I./ et 

TOTAL 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS 

BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

UF:  f? R 



O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS 

BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

E-- 

75.727.156/0001-7e1  
& MANCA LTDA. 
- EPP 

AV INUE'PENDËNCIA, 826 
CEijTRO 

85760-000 - CAPANEMA - PR J 

RAZÃO SOCIALTI1Pn  Me:1  ..Q 
-1,,ORÇAMEN

1M/t'a-

TO 	
CiAt2, Mn 

CNPJ;%e4.1  /001/- _?.  E-MAIL:  --001/346tArrerk&ea e4greer,d . Ce-re- 
ENDEREÇO: 	 KeLACI. - ?e6  
COMPLEM INTO: j.  0101 	 BAIRRO: 	et-IA/2(.6' 

TELEFONE:e4G-  --) 52 ii5 33 	CONTATO:  11019"(Ye. -Ma IiiitiCa)  
CIDADE: 	.c. ")riP---i--rin 	UFre  

ORÇAMENTO PARA AQUIÇÃO DE TECIDOS E PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE ENXOVAIS 

PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA - PR, ATENDIDAS PELA SECRETARI MUNICIPAL DA FAMÍLIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

DESCRIÇÃO UNID QUAN VALORVALOR 
UNITÁTRIO 

TOTAL 

39993 - TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO 
PERCAL j10  FIOS, 2,5 	METROS COMPOSTO 100% 
ALGODÃO 

ML 540 (_À 
I 
40  

431.1-e_c10 

39994 - TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA 
,c Le COM 30 m DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% 

ALGODÃO 

ML 864 

f) 
4 :30CD.e0 

39995 - TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE 
LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

ML 3450 
- 

,-, 	--r-.1 
‘U:.) (350 baS40  

39996 - CALÇA PLÁSTICA ENXUTA COM BOTÕES DE 
PRESSÃO 

UN 600 

39997 - KIT DE MEIA ATOALHADA COM 3 PARES KIT 720 

39998 - KIT CONJUNTO PAGÃO 3 UNIDADES, COM 

VIÉS, 	CONFECCIONADO 	EM 	TECIDO 	100% 
ALGODÃO 

KIT 720 

39999 	- 	MACACÃO 	TIP-TOP 	CONFECCIONADO 
PELÚCIA DE ALGODÃO 	

-. 
UN 720 

40000 - TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE TAMANHO 
30 x 40 cm 

UN 720 

TOTAL 45 .L1 se-)30 

1_ 0 



ORÇAMENTO siCccer  
RAZÃO T...  SOCIAL: 	 di .Q_C;..~  
CNPJ: 	2...,312/0ool-?3E-MAIL: 	 e  
ENDEREÇO: 	 p;,va,#&. ;'51  
COMPLEMENTO: 	  BAIRRO:  62./nr),0"  

TELEFONE:  46 -355,2,12A G 	 CONTATO:  -f-sdkr45v,no.. 5-eltfuVú 
CIDADE: 	UF:  Pr-k 

ORÇAMENTO PARA AQUIÇÃO DE TECIDOS E PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE ENXOVAIS 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, ATENDIDAS PELA SECRETARI MUNICIPAL DA FAMÍLIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL 
VALIDADE: 12 MESES 

DESCRIÇÃO UNID QUAN VALORVALOR 
UNITÁTRIO 

TOTAL 

39993 - TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO 

PERCAL 200 FIOS, 2,5 	METROS COMPOSTO 100% 

ALGODÃO 

ML 540 

«90 9.666000 
39994 - TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA 

COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% 

ALGODÃO 

ML 864 

5 59 Ll . 	19 5-1',G 
39995 - TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE 

LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

ML 3450 i i 	- 	__... 

1 .a.5 16.09a so 
39996 - CALÇA PLÁSTICA ENXUTA COM BOTÕES DE 

PRESSÃO 

UN 600 
, 

39997 - KIT DE MEIA ATOALHADA COM 3 PARES KIT 720 -- 

39998 - KIT CONJUNTO PAGÃO 3 UNIDADES, COM 

VIÉS, 	CONFECCIONADO 	EM 	TECIDO 	100% 

ALGODÃO 

KIT 720 

40 9s3 .91,), .8o 
39999 	- 	MACACÃO 	TIP-TOP 	CONFECCIONADO 

PELÚCIA DE ALGODÃO 

UN 720 

O :39 .9 1c)A0 

5, 	(00 
5Z.0.51,4% 

40000 - TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE TAMANHO 

30 x 40 cm 

UN 720 
'9.9 O 

TOTAL 

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS 

BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM 

TODAS AS FOLHAS. 

, _2 VL.Q:,J 

LY-0A 



Prefeitura MunícipaC 
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Convite: 041 
	

CAPANEMA, 29/08/2014. 

PROTOCOLO NÚMERO: 041 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: 	DEPTO. DE CONTABILIDADE 
DEPTO. JURÍDICO 
COMISSÃO LICITAÇÃO 

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio 
numero 041 o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

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

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

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

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

Cordialmente 

Lin ã ir Maria de ara Denar 
P efeita Municipal 
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Convite: 041 
	

CAPANEMA, 29/08/2014 

PROTOCOLO NÚMERO: 041 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atenção ao oficio numero 041 expedido por Vossa Senhoria em, 
29/08/2014 informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para 
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da aquisição constante do oficio 
numero supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária; 
DOTAÇÕES 
Exercido da despesa Conta da despesa. Funciona' programática Fonte de recurso 
2014 2440 11.002.08.244.0801.02045 934 

Cordialmente, 

lter 
CRC: PR-046483/O-2 

CPF: 723.903.959-53 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 041/2014 

MODALIDADE: Convite 

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1- PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social, mediante a Comissão de Licitação, designada pela portaria n°. 

5.767, do dia 08 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade CARTA 

CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, pelo regime de fornecimento parcelado, de acordo 

com as condições deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 6.204/07. 

1.2. Da sessão pública do Convite: 

Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues até às nove 

horas do dia 09/09/2014, e serão abertos no dia 09/09/2014, às nove horas, na sala da 

Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA, situada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO -

CAPANEMA - PR. 

1.3. A licitação será subdivida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse. Não será admitida a formulação de lances por lote, somente por item. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço POR ITEM, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5- Integram este convite, independentemente de transcrição: 

Anexo 01 - (Formulário Padronizado de Proposta); 

Anexo 02 - (Declaração de Idoneidade); 

Anexo 03 - (Minuta do Contrato); 

Anexo 04 - (Declaração de Renúncia); 

Anexo 05 - (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 

Anexo 06 - (Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho); 

Anexo 07 — (Termo de Referência); 

Protocolo de recebimento do Convite. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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DOTAÇÕES 

Exercido da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

11.002.08.244.0801.02045 2014 2440 934 

Prefeitura Municipal e 
Cayanema 

2- DO OBJETO 

O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para AQUISIÇÃO 

DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 

INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 

FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, conforme condições e especificações 

fixadas neste edital e seus anexos. 

2.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1.1. 0 entrega dos materiais será feita em parcelas durante 12 (doze) meses, conforme 

cronograma de entrega constante no Termo de Referência. 

2.1.2. A empresa vencedora ficará obrigada a repor, a suas expensas, os materiais que 

vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação. 

2.1.3. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada 

item por 12 (doze) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

3- DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1- A despesa com a aquisição, estimada em R$ 40.124,94 (quarenta mil, cento e vinte e 

quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme média dos orçamentos obtidos no 

processo administrativo que subsidiou o presente edital, valor que correrá a conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: 

3.2- Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre a venda a ser 

realizada, bem como o custo com transporte a ser executado em razão da tarefa, inclusive 

carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 

responsabilidade da empresa fornecedora. 

4- DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

4.1- 0 edital poderá ser impugnado: 

4.1.1- Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública; 

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

sessão pública. 

4.2- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

4.3- Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá 

solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e 

às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 
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4.4- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.5- As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de 

Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta 

por qualquer interessado. 

4.6- Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada a Divisão de 

Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 

impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 

4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1- Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

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

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

especialidade que manifestarem seu interesse até o dia anterior ao marcado para 

apresentação das propostas, em horário de expediente. 

5.1.1 — Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar o 

cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município de Capanema — PR, 

respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes 

documentos: 

a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores, ou; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, ou; a 

ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, 

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

Jurídicas da respectiva sede. 

b)Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, com data 

de emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

c)Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários — (INSS — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando a situação regular; 

e)Pen-Drive para repasse dos anexos e arquivos digitais, referente a esta licitação. 

5.2- O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de 

Licitações do Município. 

5.3- Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 

licitação; 
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5.3.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 

decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

5.3.3. Em dissolução ou em liquidação; 

5.3.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante; 

5.3.5. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei n° 

10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de 

participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, 

III, da Lei n° 8.666/93); 

5.3.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 

sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 

do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

5.3.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

5.3.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 

5.3.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

5.3.11. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou 

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

5.3.12. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei 

n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.13. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 

8.666/93. 

5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

6- DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

6.1- O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar 

se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1- A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em 

conformidade com as disposições do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 

Complementar n° 123/ receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 

n° 123/06 às ME/EPP. 

6.1.2-  A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo 

art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, às ME/EPP. 
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6.2- A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar n° 

123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado. 

6.3- Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3° da Lei 

Complementar n° 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo 

citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação 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 declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de 

habilitação. 

7- DO CREDENCIAMENTO 

7.1- Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do 

licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento 

como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento 

equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 

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

do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com 

firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3- O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 

ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante 

terceiros. 

7.4- O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 

ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 

constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

7.5- Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

7.6- Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

7.7- A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu 

representante de se manifestar durante a sessão. 

8- DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

8.1- Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

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

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

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N° 01— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 041/2014 ABERTURA DIA 09/09/2014 às nove horas 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 041/2014 ABERTURA DIA 09/09/2014 às nove horas 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.2.- O envelope 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual 

deverá ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo 

que as folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverão 

estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de cópias, estas 

deverão estar devidamente autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da 

comissão permanente de licitação. 

8.2.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresária 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 

comprobatório de seus administradores; 

b.l. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

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

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

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

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de cooperativa: 

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

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

e.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
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e.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da 

assembleia que os aprovou; 

e.4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; 

e.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitação; 

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

decreto de autorização; 

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

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

dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo o previsto na alínea "c" 

deste subitem; 

8.2.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, com 

data de emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários — (INSS —

Instituto Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta 

Negativa da Divida Ativa da União e Receita Federal); 

d.1) A aceitação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e a Dívida Ativa da União está condicionada à verificação da 

correspondente 	autenticidade 	nos 	seguintes 	endereços 	eletrônicos: 

www.receita. fazenda. gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br. 

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação 

da sede da licitante; 

f),  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de 

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

8.2.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou 

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

ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 

omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua 

apresentação; 

b) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa com validade de 30 dias. 
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8.2.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 

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

8.3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES): 

a) Declaração idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital. 
b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 

noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal. (conforme modelo no Anexo 06 deste Edital — Regularidade com o 

Ministério do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

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

(A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar 

n° 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de 

habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, com firma reconhecida (anexo 05)). 

c.2)Termo de Renúncia 

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

Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento 

nos exatos termos do anexo 04, o qual deverá ser entregue juntamente com a 

documentação de habilitação). 

8.4. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 01) poderão ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório 

competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão 

desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de 

publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 

8.5- As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 

deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão 

expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos 

últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 

8.6- As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição  (art. 43 da LC n° 123/06). 

8.7- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP, será 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
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parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

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

8.8- A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a 

abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

8.9-  A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, para 

a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.10-0 proponente que não cumprir com o disposto no item 8 e seus subitens será 

desclassificado. 

9 - DA PROPOSTA 

9.1 - A proposta deverá ser apresentada conforme modelo padrão do sistema (anexo 01), 

sem rasuras. Ainda, deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado 

pelo regime de empreitada global a preços fixos e sem direito a reajustamento e deverá 

conter: 

a) Razão social, endereço completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da 

proponente. 

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituído com a 

respectiva assinatura. 

c) Data. 

d) Discriminação dos objetos, unidades de medida, quantidades, preços 

unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo 

duas casas após a vírgula. 

e) Demonstração dos valores correspondentes ao material separadamente, por 

item. 

f) Prazo de entrega do objeto em dias. 

g) Prazo de validade da proposta no mínimo 12 (doze) meses, contados a 

partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela 

Comissão de Licitação. 

9.2.Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas. 

9.3. A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a 

proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da 

Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, 

informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes 

de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram 

preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória. 
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9.4. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no item 3.1, sob pena de 

desclassificação de sua proposta. 

9.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 

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

fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

9.6. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ — e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — 

CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta 

apresentada. 

9.7. As propostas terão validade de dois meses contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, destinadas a 

sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 

referidas. 

10- DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1- A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de 

preços será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada 

assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

licitantes presentes. 

10.2- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário. 

10.3- Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes 

contendo a proposta e a documentação de habilitação. 

10.4- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de 

Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

b)SICAF; 

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

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Munícfpal cfe 
Capanema 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU n° 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. 

art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário). 

10.6- Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará 

o licitante inabilitado. 

10.7- Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de 

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

Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 

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

Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores 

das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo 

permitido como condição paras esse beneficio. 

10.7.1- Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 

legal, o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento 

diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das 

penalidades incidentes. 

10.8- Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados 

os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de 

habilitação. 

10.9- Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar 

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 

voltará a se reunir. 

10.10- Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma 

motivada, indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na 

documentação. 

10.11- A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na 

ata da sessão. 

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

imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados. 
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10.13- Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá 

a sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preço. 

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

serão rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e 

ficarão guardados na respectiva Seção. 

10.14-Após o final da fase de habilitação, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados 

não serão devolvidos. 

10.15-Os envelopes n° 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de 

até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão 

destruídos pela Comissão de Licitação. 

10.16-A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame. 

10.17-A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita 

mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.18- Após a fase de habilitação, não caberá: 

10.18.1-Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

10.18.2-Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 

razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 

10.19-Abertos os envelopes n° 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas 

apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para a contratação. 

10.20-A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da 

sessão. 

10.21-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 

inabilitaram ou desclassificaram. 

10.22-Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes. 

11- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1- O critério de julgamento será o de menor preço unitário. 

11.2-Será desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades; 

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 

Referência; 

i 
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c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste 

Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no 

Termo de Referência do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a 

partir do sistema de referência utilizado. 

d) Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

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

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

d.1.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela Administração, ou 

d.1.2) Valor orçado pela Administração. 

d.2) Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 

parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de 

desclassificação. 

12- DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

12.1-Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem nos requisitos 

do item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento. 

12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

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

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

12.3.3.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 

12.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

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

aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

13- DOS RECURSOS 

13.1- Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos: 

13.1.1- Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do 

ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se 

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

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

13.1.2- Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico. 

13.1.3- Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação 

do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2- A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

13.3-0 recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do 

Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 

13.4-A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do 

recebimento do recurso. 

13.5-Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do 

julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 

demais recursos. 

13.6-Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos 

autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do 

recurso. 

13.7-Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes 

interessados, o prazo para recurso será suspenso. 

13.8-0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor. 

14.2- Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou 

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

14.3- Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação 

poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o 

Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 

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

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

15- DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 

15.1- A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

16- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

16.1- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

17- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

17.1-Caberá à CONTRATANTE, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

insertas neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo 03); 

a) responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 

disposições estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda, em consonância com a Lei 

Federal Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 

b) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição; 

c) permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes ou 

prepostos da CONTRATADA ao local da entrega dos materiais, desde que devidamente 

identificados; 

d) encaminhar à CONTRATADA a Requisição de Compra, contendo todas as 

informações necessárias para o fornecimento do objeto deste edital; 

e) acompanhar, controlar e avaliar os materiais, observando os padrões de 

qualidade e segurança exigidas, através da unidade responsável pela gestão do contrato; 

f) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias à aquisição dos materiais; 

g) poderá exigir, a qualquer tempo, que a contratada troque o material que julgar 

insuficiente, inadequado ou prejudicial; 

h) atestar as faturas correspondentes à aquisição, por intermédio do servidor ,,.. 

competente; 
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0 efetuar o pagamento devido pela aquisição, no prazo estabelecido, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

j) Determinar o modelo padrão da personalização dos materiais que serão 

adquiridos. 

17.2.Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

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

a) A Contratada obriga-se a entregar os materiais no tempo, lugar e forma 

estabelecidos previamente pela Administração Municipal. 

b) A Contratada deve se manter, durante toda a execução da contratação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

c) A Contratada fica obrigada a garantir a qualidade do material, pelo período 

mínimo de 12 (doze) meses da entrega dos objetos, contra defeitos de fábrica. 

d) Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no 

próprio local onde se encontre o material e haja necessidade de transporte para sede 

própria da proponente, fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, 

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à 

perfeita solução do problema. 

e) promover a venda dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas 

pela boa técnica; 

prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

g) adotar medidas para a venda solicitada, observando todas as condições e 

especificações aprovadas pela CONTRATANTE; 

h) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos; 

0 substituir imediatamente qualquer material que não atenda às normas sem 

direito a ressarcimento e sem ônus para a CONTRATANTE; 

j) observar, rigorosamente, a legislação e as normas regulamentares emanadas 

pelos Órgãos competentes; 

k) atentar-se para as normas relativas a volumes e outras, quando do transporte 

dos objetos; 

1) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondendo aos 

objetos entregues, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a efetiva entrega. 

18-DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

18.1- A Contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
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18.2- 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, especialmente 

no que se refere à qualidade dos alimentos disponibilizados. 

19- DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

19.1. Quando a entrega dos materiais for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 

competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos materiais, para fins de 

recebimento definitivo. 

19.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os materiais, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos materiais e 

constatar e relacionar os materiais a que vierem ser recusados. 

19.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 

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

pendências verificadas. 

19.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

qualidade dos materiais entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos 

objetos até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

19.3. No caso de material rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata troca 

por outro sem defeito ou de acordo com o Anexo 01, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas, ficando sob sua 

responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

19.3.1. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 

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

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

(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 

19.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

20- DO PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR, de forma 

parcelada, conforme a quantidade demandada pela CONTRATANTE;  

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

definitivo dos materiais entregues. 

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

endereços 	eletrônicos 	empenho@capanema.pr.gov.br 	e/ou 
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compras@capanema.pr.gov.br,ou entregue nas mãos das servidoras designadas para o 

Pagamento.  

20.4. O pagamento será efetuado por meio da Tesouraria do Município. 

20.5.A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel 

timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser 

depositado o pagamento. 

20.6.Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas 

Fiscais e/ou Faturas. 

20.7. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais 

emitidas com outros CNPJ's. 

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

vencidos, que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro 

de Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados 

caso a CONTRATADA apresente situação regular. 

20.9. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não 

gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de 

reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 

20.10. Na ocasião do pagamento a Contratada deverá apresentar na tesouraria da 

Contratante, além dos documentos exigidos nos subitens anteriores:  

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

respectivo mês do pagamento.  

b) Termo de recebimento definitivo do objeto;  

c) Termos e/ou declaração de garantia dos materiais.  

20.11. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os 

pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer 

outras disposições contratuais. 

20.12. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 

neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos 

decorrentes. 

20.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

20.14. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes 

hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 
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20.14.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes à aquisição ou 

prestação de serviço contratado; ou 

20.14.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratação, 

bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 

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

20.15. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

20.16. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 

multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

20.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido 

de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla 

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

20.18. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 

21- DAS SANÇÕES 

21.1-Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 

licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

21.2- A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 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 Município de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 
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21.3- Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inaclimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 

I-Advertência por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da 

contratação, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total; 

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

contrato; 

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

cláusula ou condição do contrato não especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidência; 

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

por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a 

possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

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

inexecução total do contrato. 

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

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

21.4- As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

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

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

21.5- As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 

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

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

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

eventualmente devidos pela Administração. 
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21.7- A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

21.8- As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação. 

21.9- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

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

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.10- As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 

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

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas 

judicialmente. 

21.11- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.12- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

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

cabíveis. 

22- DA RESCISÃO DO CONTRATO 

22.1-Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da entrega e/ou instalação dos objetos, nos prazos 

estipulados; 

d) O atraso injustificado na entrega e/ou instalação dos objetos; 

e) Entrega parcial dos objetos, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 

Administração e autorização em contrato. 

h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

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

O O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 

do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 
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m)Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

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

contrato; 

n) A supressão, por parte da Administração, dos objetos, acarretando modificação 

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

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

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

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

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

Administração decorrentes da entrega dos objetos, ou parcelas destes, já recebidas, salvo 

em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

entrega dos objetos, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

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

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

22.2-  A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23- DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

23.1- A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta. 

23.2-A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24- DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

24.1-A Administração, de oficio ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável. 
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24.2-A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24.3-A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

24.4-A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 

nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 

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

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

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

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 

os já produzidos. 

24.7-A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por 

outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 

promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

24.8-Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 

25. DA FISCALIZAÇÃO 

25.1-0 acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da aquisição e da alocação dos recursos necessários, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um 

representante da Administração, 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 da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle dos materiais e do contrato. 

25.3- A Contratante exercerá a fiscalização dos materiais através da Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social, especialmente designado para este fim, sem reduzir 

nem excluir a responsabilidade da Contratada. 

25.4- Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas 

Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais 

que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com os materiais em 

questão e seus complementos. 

25.5- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 
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caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

25.6-  Compete especificamente à Fiscalização: 

25.6.1-  Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao fornecimento dos 

materiais; 

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

Contratada constantes do Contrato; 

25.6.3-  Exigir o cumprimento integral das especificações em previstas em Edital. 

25.6.4-  Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 

25.6.5- Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 

25.6.6- Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

25.6.7-  Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos materiais que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 

25.6.8-  Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam 

acarretar dificuldades no fornecimento dos materiais em relação a terceiros; 

25.6.9 - Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato. 

25.7-A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 

quando for o caso: 

a) os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 

de execução e da qualidade demandada; 

b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

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

O a satisfação do público usuário. 

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

produtividade pactuada, sem perda da qualidade do material, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

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

25.9-0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 

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

25.10-0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
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CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 

na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.11 - A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela 

Contratada, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da 

Contratante, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do 

substituto proposto. 

25.12 - Os fornecimentos deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito 

entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta de amplos 

poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato. 

25.13 - Reserva-se à Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar 

comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos materiais, sem que 

desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, seja a que título for. 

26. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE 

26.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento do contrato, seja 

detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, 

através da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, que autorizará por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos materiais para melhor 

adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 

8.666/93, com alterações posteriores. 

26.2. Caso venha a ser necessário no fornecimento contratado a entrega de materiais 

adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base no 

custo praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, 

formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

26.3. No caso de acréscimo de materiais, a Ordem de Compra correspondente somente 

será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, 

obedecido às formalidades legais. 

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

reajuste será convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o 

índice INPC/IBGE. 

27. DO FORO 

27.1- O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28- DISPOSIÇÕES FINAIS 
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28.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta. 

28.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da 

futura aquisição. 

28.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com 

a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública. 

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

do início e incluir-se-á o do vencimento. 

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

Capanema-PR. 

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

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

remetida via postal, endereçada a Divisão de Licitações do Município, considerando-se a 

data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, 

respeitando-se os prazos previstos neste edital. 

28.7. A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-

feira, no horário de expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, 

CENTRO - CAPANEMA — PR. 

CAPANEMA-PR, 29 de Agosto de 2014. 

Lin arrir aua de ‘......atenái-arn. 
Prefeita Municipal 
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ANEXO 02 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Convite n° 041/2014. 

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

procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob n° 041/2014, instaurado pelo 

Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual 

contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em 

atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 09/09/2014 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 03 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo 

empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob 

o n° 75.792.760/0001-60, 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, vêm firmar 

o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação 

pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade 

CARTA CONVITE N° 041/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 

INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 

FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 

CARTA CONVITE N° 041/2014, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO, 

2.1- Os objetos do presente certame deverão ser fornecidos em parcelas, isto é, as 

entregas deverão ser subdivididas conforme previstas no Termo de Referência e neste 

instrumento contratual. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- DO LOCAL DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE 

NTREGA DOS ETOS  

3.1.  O objeto deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL QUANTIDADE PRAZO DE 

ENTREGA 

1 
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2 

3 

3.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da solicitação emitida pela 

Prefeitura Municipal. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES Dl CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados 

pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, fabricante e prazo de garantia; 

4.1.1.1. Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

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

4.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no 

Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

4.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

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

previsto, com a devida comprovação; 

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

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

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

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

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGACÕE '1  DA CONTRATANTE 

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
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aceitação e recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. 	CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXX). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

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

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

6.2. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA 	DA VIGÊNCIA 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 	  

e encerramento em 	  

8. 	CLÁUSULA OITAVA - DO PAGtAMENTO  

8.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1.0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

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

especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

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

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e ,(ç  

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
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condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

8.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

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

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

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

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

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

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

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

I 	(6 / 100) 

365 

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

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9, CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBINID-;„Nr'rõ DO OBJETO  

9.1. Quando a entrega dos materiais for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 

competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos materiais, para fins de 

recebimento definitivo. 

9.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os materiais, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos materiais e 

constatar e relacionar os materiais a que vierem ser recusados. 

9.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 

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

pendências verificadas. 

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

qualidade dos materiais entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos (..k 

objetos até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 
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9.3. No caso de material rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata troca 

por outro sem defeito ou de acordo com o Anexo 01, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas, ficando sob sua 

responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

9.3.1. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 

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

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

(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 

9.3.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

-10. .LÁUSI4LA DÉCIA4.4; DA DVTAçÃO pRQAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada: 

10.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 

exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

11. 	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA KIS cAwzApÃQ 
11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, ao qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração. 

11.1.1.0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES 4 DO REAJUSTE 
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

12.1.1.A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado da contratação. 

12.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

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

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

reajuste será convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o 

índice INPC/IBGE. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES 
"LDMINISTR4TIVAS  

13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. .CLÁUSULA DÉdii,44„. QUARTA. - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

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

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUIN'T'A - DAR CISÃO CONTRkTUAI  

15.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 

do edital. 

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15.4.1. Devolução da garantia; 

15.4.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução 

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

multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do 

Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções 

previstas neste instrumento. 
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16. ØLAUSULA DtCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

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

1990 - Código 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 transcrições. 

17. 'PLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICACÃe1 
17.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município 

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

contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 

sua conta. 

18. ULÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORd 
18.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, 

Comarca de Capanema-PR. 

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

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

um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Município de Capanema-PR, XX de XXXX de 2014. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 Contratada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 

Testemunhas: 

NOME: 	 NOME: 
CPF: 	 CPF: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ANEXO 04 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Convite n° 041/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite n° 

041/2014, 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 não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 

recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com 

o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de 

preço dos proponentes habilitados. 

Capanema, 09/09/2014 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 05 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa 	 (denominação da Pessoa Jurídica), 

inscrita no CNPJ sob o n° 	 , 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 íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório Convite n° 041/2014, realizado pelo Município de Capanema —

PR. 

09/09/2014 

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 06 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO (*) 

*(em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, 

endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao 

disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser 

entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante 

Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; 

se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração. 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°. INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° ..../2014 

	  , inscrita no CNPJ/MF 	 , por intermédio de seu 

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 não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

Capanema-PR, de 	 de 2014. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 
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Luciano Dorochowicz 
Presidente Comissão de Licitação 

Portaria n° 57671201 
Membros da Comissao 
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Convite: 041 CAPANEMA, 29/08/2014 

PROTOCOLO NÚMERO: 041 

DE: 	COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do 
Edital de Licitação n° 041, modalidade Convite, para os fins previsto no parágrafo 
único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. 

Cordialmente, 
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PARECER JURÍDICO N° 112/2014 
CARTA CONVITE N°. 41/2014 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO 

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, 

MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

1 - CONSULTA: 

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria 

n°. 5.767/2014, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica, 

minuta de edital de carta convite, tipo menor preço por item, para a 

aquisição tecidos diversos, conforme condições e especificações contidas no 
edital e seus anexos. 

Constam a minuta de edital e seus anexos: Anexo 01 

(Formulário Padronizado de Proposta), Anexo 02 (Declaração de Idoneidade), 

Anexo 03 (Minuta do Contrato), Anexo 04 (Declaração de Renúncia), Anexo 

05 (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), Anexo 06 

(Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho), Anexo 07 (Termo de 

referência e cronograma de fornecimento). 

É o relatório. 

2 - PARECER: 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se 
atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade das minutas, 

ressalvando, portanto, que todo procedimento deverá observar a 
legislação mencionada no corpo deste parecer, principalmente no 
tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma 
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consideração acerca do mérito da presente contratação e da 
discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros 
dos serviços entendidos como necessários, bem como da forma para a 
sua execução. 

2.1 - Da licitação: do cabimento da modalidade carta convite  

No tocante à escolha da modalidade Carta Convite, os 

fundamentos estão assentados no fato desta modalidade ser mais simples, a 

qual é realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da 

licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela 

Administração, conferindo agilidade ao procedimento licitatório. 

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a 

Administração escolhe entre os possíveis interessados quem quer convidar, 

cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante afixação de cópia 

do convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar de 

ampla divulgação, conforme a Lei de Licitações. 

Nesse prisma, verifica-se que por ser uma modalidade com 

exigibilidades simplórias, há uma limitação do quantum disponibilizado para 

realização de licitação 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 serviços. 

Desta maneira, quanto ao valor da licitação, verifica-se que a 

estimativa do preço do objeto do presente certame é inferior ao valor máximo 

permitido pela legislação (R$ 40.124,94), estando, portanto, justificada a 

adoção da carta convite como modalidade desta licitação. 

Por outro lado, impende-se salientar que no Convite, para que a 

contratação seja possível, são necessárias pelo menos três propostas válidas, 

isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Não é 

suficiente a obtenção de três propostas apenas. E preciso que as três sejam 

válidas. Caso isso não ocorra, a Administração deve repetir o convite e 

convidar mais um interessado, no mínimo, enquanto existirem cadastrados 

não convidados nas últimas licitações, ressalvadas as hipóteses de limitação 
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de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunstancias estas 

que devem ser justificadas no processo de licitação. 

Nesse sentido são as deliberações do TCU: 

"Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas 
a seleção, na licitação sob a modalidade convite, impõe-se a 
repetição do ato, com a convocação de outros possíveis 
interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 
7° do art. 22 da Lei no 8.666/ 1993". 
Súmula 248 

"É exigível a apresentação de, pelo menos, três propostas 
validas, para a modalidade convite, a menos que exista 
justificativa para possível limitação do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados". 
Acórdão 437/2009 Plenário (Sumário) 

"Deve ser repetido o convite quando não houver três propostas 
válidas, salvo se limitações de mercado ou manifesto 
desinteresse de participantes, devidamente comprovados, 
sugerirem que a repetição acarretará custos administrativos 
desnecessários, atrasos na obtenção do produto desejado ou 
prejuízos ao ente publico". 
Acórdão 292/2008 Plenário (Sumário) 

"A regularidade do convite exige apresentação de três propostas 
validas ou de justificativas para inexistência desse número". 
Acórdão 77/2007 Plenário (Sumário) 

Portanto, para que todo o procedimento do certame não seja 

perdido, necessário se faz o convite não apenas para três empresas, mas sim 

para três empresas que apresentem propostas válidas e estejam aptas a 

vencer o certame, a fim de que o princípio da concorrência não seja 

violado.  

Outrossim, aos próximos certames desta natureza,  

recomenda-se a realização de licitação na modalidade pregão, bem como  

a adoção do sistema de registro de preços, tudo em conforme a Lei 

10.520/02 e ao que dispõe o art. 15, II, da Lei 8.666/93, para que não 

haja riscos de repetição da licitação.  
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2.2- Do Termo de Referência 

Termo de referência é documento prévio ao procedimento 

licitatório. Serve de base para elaboração do edital, a exemplo de projeto 
básico. 

Será elaborado pelo setor requisitante do objeto da licitação, em 
conjunto com a área de compras, e aprovado por quem autorizou a 
realização do procedimento licitatório. 

Deve conter, dentre outros, os seguintes elementos: 

• descrição do objeto do certame, de forma precisa, suficiente e 
clara; 

• critérios de aceitação do objeto; 
• valor estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, 

se for o caso; 
• prazo de execução do serviço ou de entrega do objeto; 
• cronograma físico-financeiro, se for o caso; 
• deveres do contratado e do contratante; 
• prazo de garantia, quando for o caso; 
• procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato; 
• sanções por inadimplemento. 

Destarte, limitando-se a examinar a presença de especificações 

mínimas dos bens a serem adquiridos, denota-se que o Termo de Referência 

constante no PA atende aos requisitos legais, fornecendo subsídios claros e 

suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas, bem como se 

verifica a presença de um cronograma de fornecimento dos objetos licitados, 

especificando quantidade dos produtos e a periodicidade mensal de entrega. 

2.3 - Das minutas de edital e do contrato 

A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz 

da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamente a Carta Convite, bem como a Lei Complementar Federal n° 

123/ 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. 
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No tocante à minuta do edital, verifica-se que há a previsão das 

condições essenciais de procedibilidade, conforme o art. 40, da Lei 8.666/93, 

bem como os requisitos da Lei 10.520/2002. 

Nesse mesmo rumo, destaca-se que a minuta de contrato detalha 
o objeto, a forma do fornecimento, o preço, a vigência, o pagamento, os 

prazos e as condições de entrega, as obrigações das partes, a dotação 

orçamentária, as sanções, a forma de fiscalização, a formas de rescisão, a 

possibilidade de alteração, as medidas acautelatórias, a forma de publicação, 

os casos omissos e o foro. 

3 — CONCLUSÃO 

Diante do exposto, desde que observada a ressalva no corpo 
deste parecer quanto à necessidade de haver três propostas válidas para 
homologação do certame, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 
à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos, ora 

rubricados com o intuito de identificar a documentação examinada. 

(Çapanema, 29 de a 
	

de 2014. 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Convite: 041 	CAPANEMA, 29/08/2014 

PROTOCOLO NÚMERO: 041 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitação sob a modalidade CONVITE, que tem por objeto a AQUISIÇÃO 
DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993. 

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria N° 5767/2014. 

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de Licitação para as providências 
necessárias. 

Lind mir Maria de L ra Denar in 
Prefeita Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO N° 041 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitação: Convite 

Síntese do objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Sessão de entrega de envelopes: 09/09/2014 até às 09:00. 

Sessão de Julgamento: 09/09/2014 às 09:00. 

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de 

Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 

CAPANEMA - PR 

Luciano D orochowicz 
Presidente Comissão de Licitação 

Membros da Comissao 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema 	 Página: 1 

Convite 41/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CNPJ: . . / - 	 Fornecedor : 	 E-mail: 
Endereço : 	 Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 
Inscrição Estadual: 	 Contador: 	 Telefone contador: 
Representante: 

Endereço representante: 
E-mail representante: 

Banco: 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descrição do Produto / Serviço 

CPF: . . - 	 RG: 

Telefone representante: 

Agência: 	 Conta: 	 Data de abertura: 

Qtde. 	Unid. 	Preço Máximo Marca 	 Preço Unitário Preço Total 

001 	TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

002 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE LARGURA, 

COMPOSTO POR 1 O O% ALGODÃO 

003 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

	

540,00 ML 
	

23,03 	 0,00 

	

864,00 	ML 
	

7,41 	 0,00 

	

3.450,00 	ML 	 6,17 
	

0,00 

	

PREÇO TOTAL DO LOTE : 
	

0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA : 
	

0,00 

CNPJ: . 	/ - 

esProposta - Versão: 1.1.3.7 	 26/08/201415.23.58 
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Prefeitura Municipal de Capanema — Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1080— Capanema — Paraná — Centro. 
AVISO DE LICITAÇÃO — CARTACONVITE N° 041/2014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Carta Convite n° 041/2014 — PMC 
Tipo de Julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÄO 
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MI LISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 09 de Setembro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080—
Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em 
horário normal de expediente. 

Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 

Lindamir Maria de Lara Denardin — Prefeita Municipal 



Informações Gerais 

Município CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

	Os campos Ano,MG e Modalidade 'devem ser iguais aos-  informados (à informar).  no SIM AM 

Ano*I01.4 

Modalidade* Convite 

No ficitação/dispensa/inexigibilidade* 4 

 

Número edital/processo* 41 

Descrição do Objeto AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL 

À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

   

Forma de Avalição  Menor Preço 	 • 

Dotação Orçamentária'` 1100208244080120452440339030 

Preço máximo/Referência de preço - 40.124,94 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 29/08/2014 

Data da Abertura das Propostas 09/09/2014 

Confirmar 

29/8/2014 	 Mural de Licitações Municipais 

TCEPR 
naa~cucuroasocisiaounci~ 

Voltar 

Registrar processo lícitatário 

CPF: 8472608956 (i agniit) 

http://servicosice.pr.gov.briTCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.aspx 
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Prefeitura Municipat 
lfe Capatterna 

DECRETO N° 5.797, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.  

"aagt Sobre Nomeasio do Agente de 
Desestretristento edel Odes Providtectas*. 

UNDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de 
Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atnbuipties legais, 

CONSIDERANDO as disposições contidas no Artigo 170 de 
diluição Federal, que determina tratamento favorecido ás empresas de 

pequeno porte constituldas sob as leis brasitires e que tentam sua sede e 
administração no Pala 

CONSIDERANDO ainda o disposto no Anigo 179 da Certa Magna qua 
dage que talk, Estados Distrito Federal e Municiplos dspensartio ás 
midi:en:preses e ás empresas de pequem porte, assim definidas em lei, 
tratamento juridico diferenciado, vaarde incentivá-las pela implifica* de 
sues obrigações adninistrativas, tributárias, preridenciárias e creaties, ou 
pela dminaçáo ou redução destas por meio de Lei; 

CONSIDERANDO também a Lei C.omplernentar n° 123 de 13 de 
Dezembro de 2008, que insfitut o Estatais Nacional da Micros presa e da 
Empresa de Pequeno Porte, mm alterações posteriores, em especial, aquelas 
efetuadas pela Lei Complenaribá n° 128 de 19 de Dezembro de 2008, onde é 
determinatie a competência do Poder Público Manipel para designação do 
Agente da Desenvolinnant para a ersibago das disposições de tal Lei Complementar e; 

CONSIDERANDO finalmente a prioridade do Munidido em estabelecer 
pointes públicas voltadas 805 empreendedores incfividuas, microempresa e 
empresas de pequeno porte, através da Lei Complementar Munidpal n° 
001/2009, Art 3°, §5°., 

PECRETA: 

Art 1° Fica nomeada com Agente de Desenvolvimento a Senhora 
VERANICE FRANCO DE MELO, RG 8.072.8794, Colada ra Secretarie de 
iridúsákr, Contrei° e bistro. 

Art 2° O Agente de Desenvohimento é parte indispensável no 
Município para a promo* do desenvolvimento do empreendedorismo local, 
para erticulaptio das ações púdicas para a moeit do desenvolvimento tod 
e territmial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou odedvas, 
visando o atendimento ás adoro e pequenas empreses bem Com o 
empreendedor individual, deinde ainda, promover as seguintes ações: 

I. 	- Organor um Plano de Actie de acordo com as prioridades da Lei 
Comprementar Muntte! n° 001I2009, de 24 de setembro de 2009; 

- siderar na Identificação de lideranças tocais no setor,públim, 
privado a Wammes ranunitárias que possam colabora[ com o 
trabalho; 

III. - criar um grupo de trabalho DM os principais representantes de 
instituipties públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter 
stekt; 

N. 	- manter diálogo consenti com o grupo da trabalho, fideramas 
identificadas corno prioritárias para a continuidade do trabalho e 
diretamente pomos empreendedores do Moldpio; 

V. - manter registro organizado de todas as suas atividades e; 

VI. - awdliar o Poder Púlton Municipal no cadestramento e 
engajamento dos empreendedores indvirivais. 

Art r Este Decreto entra em vigor na data cie sua gekaapt), 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 
28 dias domes de agesta de 2014. 

Lindamir Maria de Lara Cerrando 
Prefeita Municipal 

PUBLICACOES LEGAIS -22.029Tderaogoistr 
de 2014 
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A empresa DEOCLENIO LUA MOMBACH, devidamente inscilta 
no. CNPJ sob n9  01.922.14810001-48, torna público que 
requereu Junto SO 1AP - instibrioAmbiental do Paronára Licença 
prévia, para ot parement° de placas e exen* detrattees 
em mármore, granito, ardósia e outras pedras, serviços de 
funerárias, atividades funerárias e serviços de remoção e 
exumação de navorste-omtrek> vergiste anion funerários, 
eak4o, urna, oom localização na Rua Otávio Francisco.de 
Mattos, 911, Bala Ot Centro, Capanema - PR. 

Prefeitura Nunie0 arde 
Capationa 

1.9  TERMO ADITIVO ao Contrato n9  123/20/4, que entre d 
celebram de um Iade o >TONICUM DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a Empresa EDINA CRIS1TNA BERSCH ME. 

Pilo presente lnstrumentn 05 0040r que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
Insulto no Cadastro ~mal de Proa lort/Jim (G P11 sob o n° 75.972.760/0001-63, 
neste ato representada pala webbe MMO» abalo assinado, doravante desIgnada 
PRES617111%, setora LIMDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Inscrita no CPP/MP oog o 
no 990.254./B9-53 abate estrade, doravante designade COMRAMME, e de ougo 
lado 	a 	empresa EDINA CRISTINA 8E8E01 14E, pessoa lurldica da direito privada, A 
PERNAMBUCO, 1203 SAIA • M1,1'85760000 - BAIRRO: CENTRO, Malta no more sob o 
rO 15.540.601/0001-64, nesta ato por seu representante legal,. EDINA CRISTINA 
BERSCH OV:072.165.899-71 ee fim assinada doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes so)eltas es termes da Lel 8.666/93 e sues alterm6es subseqüentes, 
Moam e preSenteCuntrato, eu decorranda do Entte] Pregáo n° 027/2014, mediante as 
smulndis diusulas e condlsdies. 

GAUSMA PRIMEDIA - Conkome matraco firmado em 23/06/2014, olciato do Edital do 
liceoclo, Modalidade Proglo n.° 027/2014, entre as partes adam idenbltadas, para 
A0/115100 ce OMEN14ADEIRAS, MUDE ao pÉ, coo BOMBA OE vaam, con 
POIENCIA rtirerta DE 280 co, MOTOR ELEWICO CON WBRIFICADOR 03h1 
REGULAGEN, ENTRE OUTPLAS ESPECIFICACOE 	PARA DISTRIMICAD A PRIIMVIDES 
DE LEITE 00 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, fica prorrogado o preto de execuetto do 
Contrato n° 123/2014 para mals 02 (dois) meses a partir da data do termino do 
contract, devido 1 necessIdade da finalloacgo da anima. 

CLAGASA WIMNIM: As demais cláusulas do Contrato °MMS" noa athmildas por 
este Temor, ontneemt Inalteradas. 

E, por asem mearem ~Lades firmam o presente em 02 (Mas) Nas de Naai teor e 
knus na wasemt das testemunhas abel». 

Gapten» 22/08/2014 

MUNICÍMO DE CAPANEMA • M 	 EDINA CRISTINA BERSCH ME 
UNDAMIR MARIA DE LARA. DENARDIN 	 EDINA CRISTINA ELE1,601 

TESTEMMOIAS: 

NOME, 	 NOME: 
C.,' 	 CPF: 

PiehilibtraMtMiCipal de Cagamo- Estio de Paraná 
Au, Pang« de Soiree. 1080- Caproczaa -Paraná- Centra 

AVISODE LICITAÇÃO- PREGA0 PRESENCIAL N' 04312014 

MUNICIPIO DE CAPANEMA. Estado do Paraná, torna pUbbco que realizará 
Processo Licitatdrio, nos termes a segUir. 
Modalidade: Pregão Presencial n' 04912014 - PMC 
Tipo de 'algemem,: Mear preço por ITEM. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS.PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO - GLP - PARA CISO EM TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - P12. 
Aberturadas propostas: 09:00 horas do dia 1.I de Setembro de 2014 
Ineal: Prefeiena Mimicipal da Capenema. A0 Patig01 de Soada, 1080-
Capanerna -Farad - Centos. 
Demais infortnapSes poderão set obtidas elo endereço acima citado em bark& 
norma de Capediente. 

Caproaana-Pr, 29 de Agosto de 2014 

ethici Felipe Ciprtani - Pregoeiro 

Weg:blote »inktpot de Etpapetne -Estado do %ani 
Av. Perigos de Souza. 1080- Capmerna-Pataná- Coeso. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 10 044/2014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizará 
Processo Iicitatérto. nos termes a segoin 
Modalidade Pregão Presencial no 0442014- PMC 
Tipo de Llgammuce Mengt P1980  Por rrEn 
Objete: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARÁS E PROTETORES PARA CAMINHÕES: MAQUINAS  PESADAS 
EVERIULOSIEVES DAFROTADO MUNICIPIO DE CAPANEMA -PR. 
Abernira das propostaz 14:00 botas do dia 12 de Setembro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanener, Ao. Ps:rigor de Souza, 1080-
CapanenS - Paraná- Cgatm. 
Demais informaçdes podedlo ser obtido no endereço mána dodo ma horário 
noneral de expedieete. 

Capanems-Pr, 29 de Agosto de 2014 

Gabriel Felipe Ciprisni - Pregoeiro 

PrefeitorallureciPal de espen= - Ertado do Paraná.  
An. Parieer de Sawa, 1080- Cal:tamme -Paraná - Centro. 

, AVLSCIDELICTIAÇÃO = CARTA CONVITE N°041/2014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estdo do franindi toma pública que maSzló 
Proossso LiPts.  eário, nos momos a septet 
Modalidade: Carta Convite n4 041/2014 -PMC 
Tipo de Julgamento: ~or preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO gm 
CURSOS PROFISMONALTZ.ANTE$ OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO INTEGRAL A TrAmiLla - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLV/MENTO SOCIAL 
Abertura das propostas: 00:00 home do dia 09 de Setembro de 2014 
Lunet: fiefeitura Municipal dr Cosima, Av. Parigol de Soms 1080-
Crtpansma - Paraná - Centra. 
Demais informaçdes poderbo ser obtidas en endereço acima citado ere bandeira 
normal de muediente. 

C4.1191161na-Pt, 29 de Agorto de 2014 

LindamirMaria de Lara De:radio - Prefeito Municipal 

MUNICiP10 DE CAPANEMA - ESTAD0130 PARANÁ 
Au. Parigot de Soesa, 1050- Copenume - Puni- Centro. 

AVISO DE LEDLAO N. 001/2014 
O MIJNICIPIO DE CAPANEMA, Etude do Pandt toma público que 
ford lasbaar, ee 14:00 here» do die07 do Gedaan> de 2014, eo Setor de 
Licitip5es da ma zede cm ~een -PR. LICITAÇÃO ne modalidade 
LEILÃO, pon venda de 12 (deze) bats móveis, entte dei anodes 
lavas, tenminste pee dan, (bibus e implerneutoa diverms, no ~do de 
comemaglie em que os poesmooi oe emontrago. 
LOTES: 

Late Qtd Disertoshamto Valer 
(RS) 

01 01  191040.1~ Satan Memo, 
~da 1.4036 - &rk 724, Aam 
1976, nadagen*. no Palingen° 
Monicipel sob e e* 1512. Of 01), 
no wede de comervecilo em que 
a 0100,0* /4 enconint. 

15.000.00 

02 01 Galas Volvo03511, 461.1275CV: 
Diesel, Mao/Mekt» 1986/1957, 
Cor Braam, Slem GRA-4473, 
Romentiai 24.493402.8,Museds: 
9BV5110)10115,303145,. 
~sado 	no 	Perrimilasio 
Municapal sob o ce 7352, no 
einde de ounaervicem em me o 
mosnia te etimetra nam motor 
neendboado reparas 

3.000,00 

os 01 &Seis seanktKla3 CL, Kam 
ERL-3040, 	Cor 	Braam. 
Itemenarc 159467003, Clown= 
91351X4X22/23455029, 
cadastado 	na 	.Parcignódo 
Municipal rob o re 9183, 
Am de fabriemlo 1986, Mod. 
1987.- Conibustivel: óleo Diesel 
No oude e ceadigews que se 
encontra. Velento rodando. 

20.00000 

04 01 Veitala 	Gol 	special, 	Mam 
0LD-7574, Volkorageon, Cor 
Rem.% ~Moa, Remvin 
811.391280. 	 Chemie 
9BSVCA0SS347W 12W 
Mae/Mod- zoosaocia, cadastrado 
eo Pettitro3nio Menitipal sob o n.  
7676, ne escudo de conserven» 
am que o mesmo se no contra. 
oom 	motor 	incompleto 	e 
ementlando reperoot 

2500,00 

05 01 Veicalo 	Gal 	Special, 	Mam 
ASV-9154 	- 	Volliawmgese, 
notor 3000. 610 cv, zmok" 5 
Passellelses, 	 Quasi 
9BWCAOME71T194016, Ann de 
Feb. 2001, Moi 3001, cor 
Manco, Renaval 76.201922.0, 
cadastredo 	no 	Patrionterie 
~neet sob o of 2772, no 
estado de comervegle em que o 
mom» me 0[00000. Winde 
rodende. 

4.500,00 

06 01 Veículo Gal 1,6 Special. Wem 
ALV-4915, 	VolloPagem, 
Gezoden Cor Cbasa, Pab.2004, 
Mud. 	2004, 	Chaos! 
914WCAO5V14T132543 
Reine. 	53.0119504, 
cadastrado 	no 	Pattiondmie 
Municipal sob  o es. 4118, no 
mande de consemagilo  em  que o 
memo se enconen,  como  motor 
noundiactdo repen». 

0 000,00 

07 01 Amman!  Gol  16V Plee VW, 
Wem  DIZE-99111, Cor Praia,  
Amar*  763623018, Chaseb: 
9BWCA05OCIIP106506. 
miasma& 	no 	~lto 
Murdripal Bob o if 8204.  Ano  de 
fabricaplo 2001. - Combustivek 
Gosolina 
No  estado  e couchettes que se 
ententes. Veleule rodend*. 

3.500,00 

08 01 Autoreden 	Gol 	5~1, 
rindreadela 	z000rma, 	Cm 
bram*, 	Plano: 	AJD-7769, 
Snoeven: 731306963, Clowns 
9SWZ.E7377VP073499. 
eadassado 	no 	Pa:drukte 
blue/daal  sob  e n° 2725 - 
Corobustivel:  Gasolina  
No  catado  e condieSea que se 
~aan. Velmolormlando. 

3500,00 

09 01 Algemene' Paren VW, Plm. 
AG1-671.1. 	Cor 	Braam 
Somma: 51.172415-1„Claastm 
9BINZEZMIZET035677, 
Am 	de 	Fabricação 	1965. 	- 
Combustiveli  Álcool  
No «iade e condipks que se 
=worm. Vetndo  sem  condlems 
dr usa 

300,00 

10 01  Automóvel  Flat blik ED, Race 
AAS-4451, 	 Aromen: 
695209671, 	 Chemie: 
910D57S216700091458,  
adastrado 	no 	Património  
34/micipal  sob  o EP 6205,  ano  de 
fidaricaple 	1998. No  estado  e 
condigems que ar enecntra, coat 
motor umeedteedo  reparos.  

3.000.00 

1/ 01  Caçamba  Beandante de 5m3 
Para Cao/allo, eadostrede no 
Patrionáade Munitipal  sob  o ze 
3387. no eerdo de comervagOo  
em  que 0000000 se entente 

500,0e 

12 01  Triturador  Iforregeire Mo.D 
IS-1 mem 02 mum,  cadastrado  
na ParrOmdreo Manco:Opat  sob  o af 
1667. no  estado  de conservaple  
em  que o  mesmo  se entiontra 

500.00 

TOTAL DAS 
AvaLiAchnç 

115 60.500,00 

Os besta MAO dIsponlvels para titdcagio Tm  Perene  de impealgrItes de 
Capasteme - PR, a porde do dia zymose  até  e data de reen:inslik 
do melisme CM bonk% omwal de expedlente. 
DemaisinfOnnagões  sobre  o  edital  pcder5o ser Meidas om inneem mime  
citado  en harátio  normal  de  expediente.  

Oapancona.Pr. 29 de  Agosto  de 2014. 

Lindernix Maria de LaraDenardin 
Pret ita  Municipal  



Fi4à,M V.I9e41  
alei PG.§ 

05/032012 
03/01/1000 

Agnla da ira. 
Amdliar decscnIón0 

001152013 
201241013 

15/09/11 a 14/IC/14 
01/99/11 a 30/09/14 

RoberoPamel  
Poma o 9 Oaaa.6 

02/0.007 
0.05/2011 

09erbrio 
Cmooma 

2013,1014 
2.3,014 

01/05/14 a 30/09/14 
0./14 • 1./14 

Art 2° - Revogada a disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Edificio da Prefeitura Munmpal de Salto do Lontra, em 01 de setembro de 2014 

PORTARIA hP114/2014. 
SÚMULA: - Rebetabelece as Férias Prêmio do Servidor Municipal, LUIZ ANTONIO 

FASOLIN, e dá outras proedêncras. 
MAURICIO BAÚ, Refeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas em ler, 
RESOLVE: 

Art. 1° . Reestabelecer as Férias Prémio a partir de 01 de setembro de 2014, pelo 
período do 89 dias, ao Servidor Municipal, LUIZ ANTONIO FASOLIN. brasileiro, maior, 
casado, portador do RG 3.091.370-1 - SSP-PR e CPF 524.220.20525, ocupante do 
Cargo ce Assistente Administrativo 40hrs, do Quadra de Pessoal Efetivo, Lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, admitido em 01/02/1990, assegurando-lhe o 
direito da usufrui-Ias oportunamente o restante de 181 dias das ferias premio. 

Art 2° Revogaria as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Edificio da Prefeitura Municipad de Salto cb Lontra, em 01 de setembro de 2014 

PORTARIA E° 115/2014. 
SÚMULA Reestabelece as Férias Premio da Servidora Municipal. LIEGE MAN-

FROI DE MATTOS, e dá outras providências. 
MAURICIO BAU, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Parana, no uso 

das atnbuições que lhe são conferidas em Lei; 
RESOLVE: 

Art. 1° - Reestabelecer as Ferias Premio a partir do 01 de setembro de 2014, pelo 
período de 90 dias, a Servidora Municipal, LIEGE MANFROt DE MATTOS, brasileira, 
maior, casada, portadora do RG 1.574.487 - SSP.PR e CPF 619 958.279-91, ocupan-
te do Cargo de Bioquímica 20hrs, do Quadro de Pessoal Efetivo, Lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, admitida em 05/04/1988, assegurando-lhe o direito de usufruí-Ias 
oportunamente o restante de 89 dias das fedas prémio. 

Art. 2° - Revogada as deposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Edificro da Prefeitura Munrcipal de Sego Ck) Lontra, em 01 de setembro de 2014 

DECRETO N.  184/2014 
Súmula: Altera valor de Categoria Económica de programa do (PPA), Altera valor 

de Catogona Económica das Ação da LDO o abre Crédito Stroleinentar do Fonte livre 
por anulação no orçamento Geral do Municipio, no Valor de R$ 225000,00 e dá outras 
providências. 

Eu, Mauricio Baú, Prefeito Municipal da Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições legais, devidamente autorizado pelos Art 25 parágrafo unto e Art. 47 
da Lei n° 059/2013 da IDO (LM do Diretrizes Orçamentária) e Art 4° da Ler 091/2013 
de 05 do novembro de 2013 

DECRETA 
Art. 1.-Fica alterada valor do Categoria Económica de Programa dai Lei n°09212013 

do PPA (Plano Plunanual) do período 2014/2017 conforme segue: 
Código Especificação , 	 Valor R$ 
04.00 SEC. MUN SALIDE E SANEAMENTO 
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
103010017 	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS SAÚDE 
31.90.34-0245-303 Ouhas Despesas Decorrentes do mão Obra -206,000,00 
33.90.300247303 Matenal de Consumo 	60.000,00 
33;90;39-0252-303 Outros serviços de Terceiros Pessoa Juridca 140.000,00 
33.72.33-0258-303 Passagens e Despesas de Locomoção 21 000.00 
33.72.33-0259-303 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica -15.000,00 
06.00 SEC. MUN. EDUC. CULTURA E ESPORTES 
06.02 DEPART EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
123610024 	MANUT. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
3350.14-0167-103 Diárias Pessoal CRI 	 4.000,00 
33.9036-0173-103 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física-4.000,00 
Art. 2.-Fica alterada vabr de Categoria Económica da Ação da Lei n°059/2013 da 

LDO (Lei de Diretrnes Orçamentária) do exercido 2014 conforme segue. 
Código Especificação , 	 Valor R$ 
04.00 SEC. MUN. SAUDE E SANEAMENTO 
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10,301.0017 	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS SAÚDE 
10.301.0017.2020 SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
31.90.34-0245-303 Outras Despesas Decorrentes de mão Obra -206.000,00 
33.90.30-0247-303 Matenal de Consumo 	 60.000,00 
33;90;39-0252-303 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 140.000,00 

10.301.00172017 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE 
33.72.33-0258-303 Passagens e Despesas de Locomoção 	21.000,00 
33.72.33-0259-303 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica -15 000.00 
06.00 SEC. MUN. EDUC, CULTURA E ESPORTES 
06.02 DEPART, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
12.361.0024 	MANUT. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
12,361.0024 2032 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 
33.90.14-0167-103 Diárias Pessoal Civil 	 4,000.00 
33.90.36-0173.103 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 	-4.000,00 
Art. 3°-Fica aberto no Orçamento Geral do Muncipio de Salto% Lontra, Estado do 

Paraná, um Crédito Suplementar no valor de R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco 
mil reais), na seguinte dotação orçamentária. 

Código Especificação , 	 Valor R$ 
04.00 SEC, MUN SAUDE E SANEAMENTO 
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10,301.0017 	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS SAÚDE 
10301.0017.2020 SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
3390.30-0247-303 Matem! de Consumo 	60.000,00 
33;90;39-0252-303 Outros serviços de Terceiros Pessoa Juddca 140.000,00 
10.301.0017.2017 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE 
33.72.33-0258-303 Passagens e Despesas de Locomoção 	21 000,00 
06.00 SEC. MUN.EDUC CULTURA E ESPORTES 
06.02 DEPART EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
17.361.0024 	MANUT. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI. 
12361.00242032 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 
33.90.14-0167-103 Orarias Pessoal Civil 	 4.000,00 
Art. 4° - Para a cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado Anulação 

de recursos do Orçamento anual assim especificado 
Código Especificação 	 Valor R$ 
04.00 SEC. MUN.SAÚDE E SANEAMENTO 
04,01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10,301.0017 	MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS SAÚDE 
10.301.00172020 SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA 
31,90.34-0245.303 Outras Despesas Decorrentes de mão Obra -206.000,00 

10,301.0017.2017 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE 
33.72.33-0259-303 Outros Sennços de Terceiros Pessoa Juridica -15,000.00 
0500 SEC. MUN.E011C CULTURA E ESPORTES 
06,02 DEPART EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
12,361.0024 	MANUT EDUCAÇÃO FUNDAMENTAI 
12.361.0024.2032 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 
33.90.36-0173-103 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 	-4.000,00 
Art. 5.-Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Edifício da Profeitura Municipal do Sado do Lontra, Estado do Paraná, em 01 de 

Setembro de 2014, 

Prefeitura Municipal de Capanema 
AVISO DE LICITAÇÃO- CARTA CONVITE N°041/2014 Í> 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizará Proces-
so Licitatódo, nos temos a seguir 

Modalidade: Carta Convite n° 04112014 - PMC 
Tipo de Julgamento. Menor preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTE-
GRAL A FAMÍLIA PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Abertura das propostas. 09:00 horas do dia 09 de Setembro de 2014 

Atos Oficiais 
cp.fEDERA,  TIVA  

' 	4??6‘ 

RE0181R0 GERAL DE MIGUEIS 
0,11, aP .162...100001.. 
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1119 OUGAM 
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3.5, da Geba a936413..Meleo Falsos Ma,. molciplo o Cama 12. Vi~eameaklo 
dera 6 ropeoalidede de PAULO GUIZONL CPI,  o* 3/5.053.131-12 e s. oga BURLEM 
ABATI GUIZO., CP1,9.7.5.72 milho 	.dos pra Bm. woorinorro doa.. 
54415,41.1.050 a mama SIIIVOPA ADM1211251.DORA DE C0545015£105 LTDA. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 

ONORINO MARIA, Registrador do Serviço de Registro 
de Imóveis da Comarca de Salto do Lontra - PR, airado  m Rua Princesa 
Isabel, 116, a pedido da Credora Fiduciária, a relera ECONÓMICA 
FEDERAL, vêm por intermédio dais INTIMAR, o Devedor Fiduennue Sr. 
VALDIR SARMENTO, brasileiro, separado, podador da RG d. E4011974-9- 
PR, imano no CPF M. 021.103.729-07, residente e domiciliado m Rua José 
Luiz Moutinlio, 01, asa, bairro [taipa, mata Cidade e Comam, a comparecer 
neste eirIG10 Ou Ni agência da Credora, 11/1911 pagar a Divida Firlociáris, no 
valor atuakado até a data de 27.08.2014, de 11.$ 25.236,61(virde e cimo mil, 
duzentos e trinta e seis reais e sessenta e em centavos), em Ema da Credora, a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAI, ao PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a 
emtar da 3° publicagio destra edital; cuja dívida corresponda àspasmem cm 
atraso, referente ao Contrato Habitacional n°. 155550332702, fimiado em 
05.07.2010, que tem ramo garantia a Alienação Fickentria do imóvel de sua 
propriedade Caso a divida Mo seja quitada na oram acima, garante o direito 
da consol~ do imóvel cru favor da Credora. No valor aceito acrescidas OS 
encargos e demais despesas do cobrança e as parcelas veneidas após esta 
intimaçfio. O referido pagamento deverá ser feito reste Cartório, no endereço 
acima, »mia Cidade de Salto do Lontra • PR ou Mamem na Agência dl 
CAUSA ECONÔMICA FEDERAL, na cidade de Reatem -PR. 

Seno do Lontra - PR, 27 de agosto de 2.014. 

()mamo Mana 
Registrado. 

4.., 	SE,BY£NTIA REJ§TRAI, 
, • 	, afflewooKARG 

 -Il. de Lonta -Po ara 1508 .1='' 'Ì.rGI'L'  P. Tf - 54070.000 

EDITAL 

REGISTRO DA INSTITUIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA 

ONORINO MARIA, Registrador do Serviço de Registro 
de Imóv. da C015185C3 de Salto do Lao., Estado do Pana., na Sm. da Lei, 

FA7. SABER a todos quantas o presente edital virem, ou 
dele eonbeermento tiverem que par este Serviço de Registro de Imóveis se miá 
processmde o raia» da instiaaçao de bem de família rena por LAÉRCIO 
ANTONIO BRUSCHI C 31e mulher NETE TEREZINTIA DOS SANTOS 
BRUSCHL brasileiros, casados pelo %gore de comnahlo parcial de bens, ele 
do com/baio, CPF n°. 804.890.289-34, RG M. 4.556.8304PR, ela professora, 
CPF tf. 686.781.859-53, RG rd. 4.496989-0-PR, residam e domiciliados na 
Rua Canse silva, 390, na cidade de Nova Prata do Iguaçu -PR. A escritura de 
insütuiçâo é de 25 de jimbo de 2.014, lavrada no Tabelionato de Notas da 
Cidade de Nova Prata do Ima. - PR, no Livro a'. 130-N, as fls. 025 e Vaso. 
O Tm6.1 instituído em bem de família tem os seguintes cametcristicas e 
carfrooluaties: 	Lote urbano of1. 	I3(treze) da Quadra 	di. 	01(hum), elo 
Lotearam IGUAÇU, da Coll,k, Missões, do Patrimilado da cidade de No. 
P.a do Iguaçu - PS, da Comarca de Salto do Lontra - PR, coma área de 
210,00m2(dimentos e dez metros quadrados), com ea limita e mrelontuarks 
darmos na Matricula n°. 16.937 do livro 02 deste Registro de Mirreis 

Aquele qoe ...Migar Miodicado deverá reclamar, por 
escrito, dentro do prazo de 30(trinta) dias, e come da Mima oublitmlle do 
presente edital, penem o registrador que .e subscreve 

Salto do Locara .• PR, 28 de agosto de 2.014. 

Ononao Moo. 
Registrador. 

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra 
PORTARA N° 113/2014. 

SÚMULA' - Concede ferias regulares aos servidoras municipais abaixo especifica-
dos, e dá outras providências. 

MAURICIO BAU, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná. no uso 
das atribuições que lhe são conferidas em Lei, 

RESOLVE 
Arl 1°- Conceder feras regulares aos servidores mur cipais, abaixo especificados; 

Ias amai. menu .5110300 
.4.25101T5V0 

1.101051)51507.0 

0.51010 doada 01/07,200/ TOMO 55515.5 2013a 2011 01/09/14 a31'09/14 
momo de 	00/00/1/0&  
Elo Apoetida S. Baq.11, 

01/06/5011 
01/01/1002 

70010. 
a./ de ofermageo 

10100 2015 
1013o0114 

01/05/14 • 5./14 
01/09/11 a 39/09/14 

19/921~ 11/03/1007 500e. 00dre. 0012 a 2013 01/09/14 a1009/14 

Locai Prefeitura Municipal de Capanema, Av Patinai de Souza, t080-Capanema 
-- Paraná - Centro 

Demais informações poderão ser obtidas no endenaço acima citado em horário nor-
mal de expediente. 

Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 
Lindarnir Maria de Lara Denardin- Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2014 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma publico que realizará Proces- 

so Liortatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n°043/2014 - PMC 
Tipo de Julgamento. Menor preço por ITEM. 
Objeto, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO - GLP - PARA USO EM TODASAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DE CAPANEMA - PR. 

Abertura das propostas. 09:00 horas do dia 11 de Setembro de 2014 
Local Prefeitura Municipal de Capanema, Av Pargos de Souza, t080-Capanema 

- Paraná - Centro. 
Demais informações poderão ser obhdas no endereço acima citado em horáno nor- 

mal de expediente 
Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 

Gabnel Felipe Ciariam - Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2014 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizará Proces- 

so Licitai/ido, nos termos a seguir 
Modalidade. Pregão Presencial n° 0442014- PMC 
Tipo de Julgamento Menor preço por ITEM. 
Objeto. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E 

PROTETORES PARA CAMINHÕES, MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LEVES DA 
FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 

Abertura das propostas: 14.00 horas do dia 12 de Setembro de 2014 
Local-  Prefeitura Municipal de Capanema, Av Perigai de Souza, 1080- Capanema 

- Paraná - Centro 
Demais informações poderão ser:obtidas no endereço acima citado em horáno nor- 

mal de expediente. 
Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 

Gabnel Felipe Cipriani • Pregoeiro 

RERRATIFICAÇÃO DE AVISO DE LEILÃO N° 002/2014 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA Estado do Paraná, toma publico que fará realizar, 

às 14 00 horas do dia 08 de Outubro de 2014, no Setor de Licitações da sua sede em 
Capanema - PR, LICITAÇÃO na modalidade LEILÃO, para venda de 04 (quatro) bens 
'moveis (terrenos) pertencentes ao Municipo de Capanema - PR 

LOTES, 

Lota Qtd. Marimba:aí% Valor (R5) 
01 01 Late Rnr.l a" 54, da Gleba 135-CP, 

Nficleo Calmem; Colónia Misarks, 
Munidpio de Capanema, Ratado do 
Pano., com área de 114.000m2 (canto 
e quatorze mil metroa quadrados), de 
propriedade da Prefeitura Mmticipal de 
Capauema-Pr, com matrícula julgo ao 
Cartório de Registro de Imóvel. da 
Comarca de Capinam, Paraná, sob o° 
966. Somente parlará ser destinado 
para reserva kard. 

188.430,00 

02 01 Lera Rural a" 29, da Gleba 112-CP, 
ela Núcleo Capariam, de CoMnia 
Efiastles, do Mordciplo de Capartema, 
Estado 	do 	Paraná, com 	área 	de 
20.000.2 	(vinte 	mil 	cueiros 
quadrados), 	de 	propriedade 	da 
Prefeitura Municipal de Capanema-Pr, 
mau matricula judo ao Cartório de 
Registro de Imóveis á Comarca de 
Cepatieraa, Patiná, sob W14320. 

40.000,00 

03 01 Late Urbaao a* 	12 	(doe), 	da 
Quadra a• 30 (hiato), d. Setor S.E, 
da 	Planta 	Geral 	da 	cidade 	de 
Capanema, Errado do Paraná, com 
área 	de 	1.090,03m2 	(mil 	metros 
quadrados), 	de 	propriedade 	do 
Município 	de 	Capinem*, 	com 
matricula 	Junto 	ao 	Cartório 	de 
Regi:roo de Imóveis da Comerei de 
Capanerna, Estado do Panai, sob rP 
24.758 

60,000,00 

04 01 LM Urbano a' 06 (seis) da Quadra 
a" 95 (aenta e duo), do Setor 
S.E. da Planta Geral da cidade de 
espuma, Estado do Paraná, com 
iam de 900,00052 (ao:reco:noa metros 
quadrados), 	de 	propriedade 	da 
Prefeitura Mfflicipal de Capinaras 
um matrícula Junto ao Cartório de 
Registro de Imóvela de Comarca de 
Capanema, Estado do Panai, sob rP 
14.152. 

42.500,00 

Valor Real das Avaliações 338.930,00 

Os terrenos estão disponíveis para %dação, e qualquer infomiação poderá ser 
obtida no Departamento do Engenhada do Capanema - PR. 

Demais informações sobre o edital poderão ser obtidas no endereço acima citado 
em horário normal de expediente. 

Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014. 
Lindam Mana de Iara Denardin 

Profana Municipal 

Prefeitura Municipal 
PORTARA N° 

O Prefeito do Municiplo de 
ções legais, e com base no artigo 
atendendo solicitação protocolada 
tação do Diretor do Departamento 

Art. 01°- Licença Sem Vencimentos 
pelo período de 02 (dois) anos, 
NIA LUISAACCO VIEIRA, matriculada 

Art. 02°- Esta portaria entra 
Gabinete do Prefeito de Marmeleiro, 

setembro do ano de dois mil e quatorze. 

PORTARIA N° 
'Dispõe sobre a Promoção de 

meleiro, Estado do Paraná, por 
O Prefeito do Município de 

ções legais e, com fundamento 
parecer favorável do Departamento 

Art. 1°. Fica concedida a promoção. 
nada, do magistério público municipal 
o artigo 36 da Ler n° 1,923/2012. 

Nome 

LUIZ 

4.640 DE 01 
Marrneleiro, 

89 da Lei 
sob n° 51 
Municipal 

para 
a partir M01/09/2014, 

sob 
em vigor na 

FERNANDO 
Prefeito cle 

4 641, DE 
Profissional 

avanço vertical 
Marmeleiro, 
no artigo 36 

de Educação 

por 

M.1.9. 

CONCEDER. 

Estado 

RESOLVE 

de Marmeleiro, 

Estado do 

135 de 
de Saúdo 

tratar de 

o n°840-0 
date de 

Marmeleiro 

e dá 
Estado do 
da Lei n° 

avanço vertical, 

Classe 

de 
DE SETEMBRO 

Complementar 

do Paraná. 

BANDEIRA 

01 DE SETEMBRO 
do Magistério 

e Cultura; 

DE 2014 
Pararei, no uso 

n° 2 095 
10/07/2014, bem 

datado de 27/0812014. 

assunto de interesse 
para a servidora 
do cargo de Módica 

sua publicação 
ao primeiro 

DE 2014 
Público 

outras providências. 
Paraná, no uso 
1.923. de 05 de 

a servidora 
com fundamento 

Nave' Anterior  

Marmeleiro 
de suas ateiem-
de 23/09/2013, 
como manifes-

resolve, 

particular, 
estável SILVA-

Pediatra 

dia do mós do 

Municipal de Mar- 

de suas atribui-
abril de 2012, e 

abam relacio-
no que dispõem 

Nivd da 
Prmod  

DanielE Cavelli Pai/1611i 1125.8 2 B C 

Art. 2° 	. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
REGISTRE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
Gabinete do Prefeito de Marmeleiro, ao primeiro dia do més de setembro do ano 

de dois mil e quatorze. 
LUIZ FERNANDO BANDEIRA 

Prefeito de Marmeleiro 

Terça-feira, 2.9.2014 - N° 5.440 JORNAL DE BELTRÃO 1B - 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAMPO DO 
TENENTE-IPRECAMPO 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de preço tipo menor preço n°  01/2014. 
Objeto: Locação de licença de uso permanente de Sistema de Gestão 
Previdenciária 
Valor Maximo: RS 15.120,00 (Quinze mil cento e vinte reais) 
Prazo de duração: 12 meses 
Entrega dos envelopes para credenciamento: até 19/09/2014 às 17:00 
horas; Inicio da Sessão Pública: 25/09/2014 às 09:00 horas. O edital e 
esclarecimentos poderão ser obtidos no IPRECAMPO, Rua Gabriel 
Kaiss n°  477 centro, Campo do Tenente, PR, Telefone 41 3628-1855 
ou email: iprecampo@hotmaiLcom  
Campo Tenente, 20 de agosto de 2014. 

José Barbosa da Silva 
Presidente do Iprecampo 

RS 120,00 - 8352212014 

Prefeitura Municipal de Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot_de.Sonza,_1080,Capanema,, Paraná- Centro. 
(AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N° 041/2014 7 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estädo do Paraná, lama público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Carta Convite n° 041/2014 - PMC 
Tipo de Julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 09 de Setembro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema 
- Paraná - Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 
Lindamir Maria de Lars Denardin - Prefeita Municipal 

R$ 96,00 - 83541/2014 

Prefeitura Municipal de Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2014 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n° 043/2014 - PMC 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO - GLP - PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR. 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 11 de Setembro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema 
- Paraná - Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 
Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

RS 96,00 - 8353412014 

Prefeitura Municipal de Capanema -Estado do Paraná 
Av. Parigot de Sonza, 1080- Capanema -Parant% - Centro. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2014 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n° 044/2014 - PMC 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS 
E PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS 
LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR. 
Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 12 de Setembro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema 
- Paraná - Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 29 de Agosto de 2014 
Gabriel Felipe Clpriani - Pregoeiro 

R5 96,00 - 8353912014 

Gafeira 29/Ago/2014 - Edição n°9280 127 I 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - ESTADO DO PARANÁ 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

AVISO DE LEILÃO N° 001/2014 
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar, às 14:00 horas do dia 07 de Outubro de 2014, no Setor de 
Licitações da sua sede em Capanema - PR, LICITAÇÃO na modalidade 
LEILÃO, para venda de 12 (doze) bens móveis, entre eles veículos 
leves, máquinas pesadas, ônibus e implementos diversos, no estado de 
conservação em que os mesmos se encontram. 
LOTES: 

Lote Qtd Discriminação Valor 
(RS) 

01 01 Motoniveladora Buber Warco, 
Modelo 140M - Série 724, Ano 
1976, cadastrado no Patrimônio 
Municipal sob o n° 1512. (n° 01), 
no estado de conservação em que 
a mesma se encontra. 

15.000,00 

02 01 Önibus Volvo/B58, 46P/275CV, 
Diesel, Ano/Modelo 1986/1987, 
Cor Branca, Placa GRA-6473, 
Renavan: 24.493402-9, Chassis: 
9BV58ED10HE303245, 
cadastrado 	no 	Patrimônio 
Municipal sob o n° 7552, no 
estado de conservação em que o 
mesmo se encontra, com motor 
necessitando reparos. 

3.000,00 

03 01 önibus Scania/K112 CL, Placa 
IHL-3540, 	Cor 	Branca, 
Renavan: 159667003, Chassis: 
9BSKC4X2ZG3455029, 
cadastrado 	no 	Patrimônio 
Municipal sob o n° 9183, 
Ano de fabricação 1986, Mod. 
1987 - Combustível: óleo Diesel 
No estado e condições que se 
encontra. Veiculo rodando. 

20.000,00 

04 

• 

01 Veículo 	Gol 	Special, 	Placa 
ALD-2374, 	Volkswagem, Cor 
Branco, 	Gasolina, 	Renavan 
811391280, 	 Chassis: 
9BWCAO5Y24T011245 
Ano/Mod. 2003/2004, cadastrado 
no Patrimônio Municipal sob o n° 
7676, no estado de conservação 
em que o mesmo se encontra, 
com 	motor 	incompleto 	e 
necessitando reparos. 

2.500,00 

05 01 Veiculo 	Gol 	Special, 	Placa 
AJY-9454 	- 	Volkswagem, 
motor 1000, 62 cv, gasolina, 5 
passageiros, 	 Chassi 
9BWCA05Y71T196016, Ano de 
Fab. 	2001, 	Mod. 	2001, 	cor 
branco, Renavan 76.201922-0, 
cadastrado 	no 	Patrimônio 
Municipal sob o if 2772, no 
estado de conservação em que o 
mesmo 	se 	encontra. 	Veiculo 
rodando. 

4.500,00 

06 01 Veículo Gol 1.0 Special, Placa 
ALV-6325, 	Volkswagem, 
Gasolina, Cor Cinza, Fab.2004, 
Mod. 	2004, 	Chassi 
9BWCA05Y14T132543 	- 
Renavan 	83.011950-7, 
cadastrado 	no 	Patrimônio 
Municipal sob o n° 4118, no 
estado de conservação em que o 
mesmo se encontra, com o motor 
necessitando reparos. 

4.000,00 

07 01 Automóvel Gol 16V Plus VW, 
Placa DEE-9928, Cor Prata, 
Renavan: 763628018, Chassis: 
9BWCAO5X31P106506, 
cadastrado 	no 	Patrimônio 
Municipal sob o n° 8204, Ano de 
fabricação 2001. - Combustível: 
Gasolina. 
No estado e condições que se 
encontra. Veiculo rodando. 

3.500,00 

08 01 Automóvel 	Gol 	Special, 
ano/modelo 	2000/2000, 	Cor 
branca, 	Placa: 	AJD-7769, 
Renavan: 	731508963, Chassis 
9BWZZ7377YP073499, 
cadastrado 	no 	Patrimônio 
Municipal 	sob 	o 	n° 	2725 	- 
Combustível: Gasolina. 
No estado e condições que se 
encontra. Veiculo rodando. 

3.500,00 

09 01 Automóvel Parati VW, Placa 
A1M-6713, 	Cor 	Branca, 
Renavan: 51.172410-1, Chassis: 

500,00 



218 	 ISSN 1677-7069 Diário Oficial da União - Seção 3  N° 166, sexta-feira, 29 de agosto de 2014 

mente se inicia o prazo para recurso, conforme art. 109, inc. 1 da Lei 
8.666/93. Não havendo interposiçâo de recurso, ficam desde já con-
vocada a empresa habilitada para abertura do envelope da Proposta de 
preços para o dia 09/09/2014, as 09600min na sala de licitação in-
dependentemente do comparecimento da mesma. 

Pombal-PB, 28 de agosto de 2014 
JONIELLY MARTINS MARQUES 

Presidente da Comissão de Julgamento 
de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALGADO DE SAO FELIX 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 9/2014 

A Comissão de Licitação reuniu-se nessa data, para Jul-
gamento da Habilitação das empresas participantes no Certame. As 
alegações da empresa IMPERTEC CONSTRUÇÕE e SERVIÇOS LT-
DA, foram analisadas e acatadas parcialmente. Abaixo o resultado do 
Julgamento. 

EMPRESAS HABILITADAS: 
I-ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ 08.711.170/0001-96, Enquadrada como EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 

2-IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA, CNPJ 
19.854.079/0001-46, enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 

EMPRESAS INABILITADAS: 
1- HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME, 

CNPJ 35.590.090/0001-00, Desatendeu aos itens 4.1.8.1 alínea "c", 
4.1.1.4, 4.1.2, 4.1.1.7, 4.1.9 e 4.1.10 estão em desacordo com o 
previsto no subirem 15.8 do Edital. 

2-NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA-ME, 
CNPJ 17.724.971/0001-87, Desatendeu aos itens 4.1.1.11, 4.1.8.1 alí-
nea "b" e 4.1.8.1 alínea "c. I", 4.1.8.1 alínea "e", 4.1.1.8 desatende ao 
previsto no subirem 15.4, 4.1.1.7, 4.1.9 e 4.1.10 estão em desacordo 
com o previsto no subitem 15.8 do Edital. 

Com base na Lei 8.666/93 em seu Art. 109 Inciso I, ficam 
desde já os licitantes interessados, a apresentarem no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação (publicação) do ato, os Te-
cursos que julgarem necessários quanto a Habilitação ou Inabilitação 
dos licitantes, como também com fundamento no § 3°, o mesmo 
prazo será disponibilizado para os licitantes que desejarem apresentar 
suas contrarrazóes aos recursos apresentados pelos licitantes, logo 
após a sua comunicação. 

Caso não seja apresentado qualquer Recurso quanto a de-
cisão desta Comissão, ficam desde já as empresas Habilitadas con-
vocadas para comparecer no dia 09 de Setembro de 2014, as 15h0Orn, 
na sede da Prefeitura, para abertura dos Envelopes de Proposta de 
Preços. 

Salgado de São Mlix, 25 de agosto de 2014 
ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 26/2014 

Toma público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Rodrigues Coara, 53 - Centro 
- São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 15 de 
Setembro de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa especializada em tele-
comunicação para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal 
(SMP - Serviço Móvel Pessoal), para o fornecimento de 21 acessos 
de mobilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente, Funda-
mento legal: Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal n° 
10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
tileis, no endereço supracitaclo.Telefone: (083) 3387-1066. Email: 
www.lagoaderoca.pb.gov.br  retirada do Edital. 

São Sebastião de Lagoa de Roça-PB, 27 dc agosar 2014 
ROSINER1S COSTA NERIS 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Processo Administrativo: n° 015/14. 
Partes: Município de Arapongas e VALDEMAR LUIZ DA SILVA 
FILHO. 
Objeto: Locação de 14 (quatorze) veículos tipo Kombi, para e trans-
porte escolar, com capacidade minima de 09 a 15 lugares, incluindo 
o motorista e 10 (dez) veículos tipo Van com capacidade minima de 
16, 18 e 20 lugareres incluindo o motorista e monitor, em aten-
dimento å Secretaria Municipal de Educação - EDUCAÇAO. 
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo Adminis-
trativa tf. 012112/14, de 25/07/2014, acordam as partes em substituir 
o veiculo camioneta, marca VW, ano modelo 2007/2008, placas APF- 

4714, capacidade de 09 (nove) passageiros, pelo veículo micrônibus, 
marca VW, ano modelo 2010/2011, placas ATE-8740, capacidade de 
15 (quinze) passageiros, para a prestação dos serviços de transporte 
escolar junto ao Município de Arapongas, mantiddas as demais cláu-
sulas contratuais. 
Modalidade: Pregão ri°. 014/14. 
As demais cláusulas estipuladas em contrato original permanecem 
inalteradas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÄO 

AVISOS DE (CITAÇÃO` - I 
,,CARTA-CONV-Tla N' 41/2014 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: Carta Convite tr 041/2014 PMC 
Tipo de julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: Aquisição de tecidos diversos para utilização em 

cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa de Atenção In-
tegral å Famllia - PAIF, ministrados através da Secretaria da Familia 
de Desenvolvimento Social. 

Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 09 de Setembro 
de 2014 

Local: Prefeitura Municipal de Capanerna, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centra. 

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acitna 
citado em horário normal de expediente. 

Capiumma-PR, 28 de agosto de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Prefeita 

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2014 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregão Presencial n° 043/2014 - PMC 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 
Objeto: Registo de Preços para aquisição de Gás Liquefeito 

de Petróleo - GLP - para uso em todas as Secretarias da Admi-
nistração Pública de Capanema - PR. 

Abertura das propostas: 09:00 horas do dia I1 de Setembro 
de 2014 

Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Paraná Centro. 

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima 
citado em horário normal de expediente. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 44/2014 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna 
público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregão Presencial n° 044/2014 - PMC 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de pneus, cámaras 

e protetores para caminhões, máquinas pesadas e veículos leves da 
frota do Município de Capanema - PR. 

Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 12 de Setembro 
de 2014 

Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Soara, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

Demais infomiaçaes poderão ser obtidas no endereço acima 
citada em horário normal de expediente. 

Capanema-PR, 28 de agosto de 2014 
GABRIEL FELIPE C1PRIANI 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 

CURITIBA - COHAB-CT 

RESULTADOS DR JULGAMENTOS 
CONCORRÊNCIA N° 3/2014 COHAB-CT 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Ato 
n°75/2014 para a Concorrência 003/2014, PTTS - Vila Torres, co-
munica o resultado de julgamento das Propostas de Preço apresen-
tadas, senda que em estrita obediencia aos critérios de julgamento, a 
Comissão decidiu pela seguinte ordem de classificação: 1°) GAIA 
CONSULTORIA E COACHING LTDA - ME, com o valor global 
ofertado de RS 635.676,60 (seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos 
e setenta e seis reais e sessenta centavos), 2°) CONSAIART CUR-
SOS DE FORM/LC:40 E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, 
como valor global ofertado de RS 653.292,52 (seiscentos e cinquenta 
e trás mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois cen-
tavos) e 3°) ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARICETING 
LTDA, com o valor global ofertado de RS 675.361,53 (seiscentos e 
setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três 
centavos). A partir da publicação deste aviso fica aberto o prazo para 
eventual interposiçõo de recurso, conforme o art. 109 da Lei 
8.666/93. 

CONCORRÊNCIA N° 4/2014 - COHAB-CT 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Ato 
n°75/2014 para a Concorrência 004/2014, PTTS - Arroio/Boa Vista, 
comunica o resultado de julgamento das Propostas de Preço apre-
sentadas, sendo que em estrita obediência aos critérios de julgamento, 
a Comissão decidiu pela seguinte ordem de classificação: 1°) CON-
SAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFIS-
SIONAL LTDA, com o valor global ofertado de RS 360.530,24 
(trezentos e sessenta mil, quinhentos e triste mais e vinte e quatro 
centavos) e 2°) ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARXE-
TING LTDA. com  o valor global ofertado de RS 365.458,12 (tre-
zentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
doze centavos). A partir da publicação deste aviso fica aberto o prazo 
para eventual interposição de recurso, conforme o art. 109 da Lei 
8.666/93. 

Curitiba. 22 de agosto de 2014 
RONALDO SERGIO PODOLAK PENCA( 

Presidente da Comissão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 73/2014 

PROCESSO LICITATÕRIO N°. 101/2014. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do 

Paraná, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ 
sob o n* 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meta Simões, 
410, Figueira-Pr, através do Pregoeiro, legalmente designado através 
da Portaria n°. 006/2014 de 07/01/2014, torna público aos interes-
sados que receberá proposta is 09:00 horas do dia 11/09/2014, Con-
tratação de empresa para fornecimento de equipamentos relacionados 
no projeto NASF, Secretaria Municipal de Saúde. Notifica-se aos 
proponentes interessados que os produtos deverao ser entregues na 
sede do Município de Figueira Pr. 

Demais informações bem como cópia do Edital complete 
poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meta Simões 
410, Figueira, Paraná, horário das 08:00 às I I:00H e das 13:00 ås 
17:00H, ou pelo fone 43-35471114, disponível no sita: www.figuei-
ra.prgov.br  informações através do e-mail licitacao@figuei-
ra.m.gov.br  

Figueira-PR. 21 dc agosto dc 2014 
GEANDRO CICERO DE LIMA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO 
BELTRÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 99/2014 - SRP 

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos 
interessados que fará realizar no dia 16 de setembro de 2014, ås 09:00 
horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor 
preço por ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de 
produtos para a saúde e curativos especiais. Fornecimento: eventual e 
parcelado. RECURSOS FINANCEIROS: Oriundos da saúde EC 
29/00. Recebimento das propostas: a partir das 08:00 horas do dia 01 
de setembro de 2014 . Abertura das propostas: a partir das 08:31 
horas do dia 16 de setembro de 2014. Recebimento dos lances: a 
partir das 09:00 bocas do dia 16 de setembro de 2014. Edital na 
Integra: å disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na 
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no sita www.francis- 
cobeltrao.pr.gov.br 	licitações, ou através do gire da BLL: 
wyriv.blIorg.br. Informações complementares através dos telefones 
(46)3520-2107 e 3520-2103. 

Francisco Beltrão. 27 dc agosto de 2014. 
NADIA DALL AGNOL 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2014 

A Prefeitura Municipal de Guaporema toma público que fará 
realizar no dia 11 de setembro de 2014, ås 9:00 horas em sua sede, 
situada å Rua Para, 86, licitação na modalidade Pregão n° 23/2014, do 
tipo Menor Preço Por Lote, na forma presencial. Objeto: Aquisição 
de materiais e equipamentos odontológicos para clinica odontológica 
da Secretaria Municipal de Saúde, cujas especificações estão descritas 
no Anexo 1 - do Termo de Referência do Edital do referido Pregão. 
Valor Máximo: RS— 55.299,49. Informações complementares e o Edi-
tal completo poderão ser adquiridos na Rua Para, 86, no horário das 
8:00 ås 11:00 horas e das 13:00 ås 17:00 horas. Fone/Fax (44) 3684-
1210 -  Departement°  de Licitações e Compras. E-mail: claudio.ba-
tista261@hotmail.com  e pmguaporema(guolcom.br. 

Guaporerna - PR, 28 de agosto de 2014. 
CLAUDIO BATISTA PEREIRA 

Pregociro 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://wwwin.govbrinsentiricbra.html, 	 Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 00032014082900218 
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DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 29/08/2014 
	

Edital n°:041 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 
75.555.169/0001-07 

AV INDEPENDÊNCIA, 996 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 041), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital. 

1111111111111111/ 

fornecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente a inado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

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

CAPANEMA - PR 



— 

ssinatura do fornecedor 

Prefeitura .9btunícípaCde  
Cayanema 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 29/08/2014 
	

Edital nO: 041 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

MANICA & MANICA LTDA 
75.727.156/0001-78 

AV INDEPENDÊNCIA, 826 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 041), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital. 

Obs.: Devolver à PREFEIT, 	devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

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

CAPANEMA - PR 



tura do fornecedor 

Prefeítura 9vlunícípaCde  
Cayanema 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 01/09/2014 
	

Edital n°: 041 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA 
75.978.312/0001-73 

R PADRE CIRILO, SN - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 041), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital. 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devida ente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

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

CAPANEMA - PR 



Assinatura do rnecedor 

Prefeitura Munictpal de 
Cayanema 	 ooc 9 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 05/09/2014 
	

Edital n°: 041 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP 
84.816.867/0001-00 

R MAUÁ, 2929 CX. POSTAL 131 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Realeza/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 041), devidamente preenchida e 
de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condições do Edital. 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

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

CAPANEMA - PR 
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0410.000,00( dez mil cruzeiros) dividido em 10.000(dea mil) 
quotas de Orn,00(hum cruzeiro) cada uma,floa assim distri-
buido entre os odoloot 

1- tOiGtNIO KATZWINKEL 	3.000(tr;s mil) quo- 
tas no valor de OrS3.000,00(trge mil cruzeiros),inteiramen-
te integralizadae em moeda corrente do Pals,ngste ato; 

2- ARLINDO DALCIN, 5.000(oïnco mil) quotaa,no va-
lor de Crn5.000,00(oinco mil cruzeiroo),inteiramente intega 

lizadas em moeda oorrente do Pais,n;ste ato; 

3-VI MARIA DALGIN LAUTBARTTE1 2.000(duae tai 1 ) qtto 

tas no valor de Cr$2.000,00(doie mil cruzeiros) ,inteiramente 
integralizadas em moeda corrente do País,ngste ato. 

QIOSULA JUNTA - A responsabilidade dos sócioo 
limitada a importincia total do Capital 80olaloos Têrmos 
do artigo 29 da Lei 3.708 de 10 de janeiro de 1.919. 

CLAUSULA.SUT4 .4 Ao deliberações sooiaist ainda que 
impliquem em alteragio contratual poderio ser tomadas por - 
s6clos que representem a maioria absoluta do capital da so-
ciedadel ooneoante a faculdade deferida pelo artigo 62,pará-
grafo 2n, do Decreto nº 57..651 de 19 de jageirc de 1.966. 

cuuguiA SLegMA - As quotas da sociedade oio indi- , 
vis/veie e no poderão ser transferidas ou alienadas a qual 
quer titulo a terceiros sem o consentimento unanime doe de-
mals sóciosoabendo a ;stee direito de prefer6aia na sua 
aquisiggo,na proporgio das quotas que poseuirem. 

CLXOSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir 
suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, disori :0- 

0 	minando o prego,forma e prazo de pagamento,para que esta,a- 
travio doo demais edoiost exer9a Ou renuncie ao direito de 

J *(I)  2 	prefergnolat o que deverá fazer dentro de sessenta dias,00n- 

\ 

tados do recebimento da notifioagio ou em maior prazo a cri 
geio do lúcio alienaste. Decorrido Uso prazo sem que seja 

Ixero
i 	 r do o direito de pefer;ncia,aa quotas pode ~,moer 

emente tranoferidae. 

CL4USULA NONA . A sooiedade eerá administrada por 
todos os sidolospna qualidade de gerentes,a quem compete pri 
votiva e individualmente,o uso da firma, e a repreeentaqio a 

WEM 



tiva e paseiva* judicial e extra judioial da sDeledads,oen uo, 

lhes entretanto vedado o seu emprégo sob qualquer pretexto 
ou modalidade, em operações au negócioe estranhos ao objeto 

social, specialmente a prestagio de aValeondoesose fiangael  

ou oaugUs de favor. 

OLEZULA  4gm4  Ficam investidos nas funções de 
gereatee da sooledadeodiepeneados da preetagio de caugio,em 
060108  BUG2NIO KATZWINKEL YILHO,ARLINDO DALcIa e VILMA MA- 

RIA DALOIR LAUTaARTTE. 

e0 7 
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JIMA DOS PRIKEIRA . Pelos serviços que pree 

tarem á sooledade* peroeberio os edoloale «tulo de room». 
raggo "Pro-Labore",quantla mensal fixada em oomum,ati os 
limites de dedugio fisoal previstos na legislagio do impo 
to de renda,quc será levada á conta de despeeas gerais. 

CLAUDIA P2CIMA ,SECMIPA - O ano social ooinoldirá 

com o ano olvil,devendo a 31 de dezembro de cada ano, eer 

levantado o balanço geral da sooledade* obedeoldam as pres-
crigóee legais e tgonioas pertinentes a matiria. Os reaal-
tados serao divididos entre os e6olos proporcionalmente as 
suas quotas de oapitalspodendo os luoros o a oritizio doo só 
olosIserem distribuldos ou floarea em reserve na sociedade. 

CLOWZA 32.03%*2a_941-i4, 	falecimento ae qual-/ 

quer sócio nao diseolveri nedeseariamente a sociedade, fl-
; 

cando os herdeiros e suoesséres sub-rogados nos direitos 
e obrigações do "de =jun°, podendo nela fazerem-se repre-
sentar, enquanto indiviso o quinhio reepeotivo* por um den.. 
tre eles devidamente oredenoiado pelos demais. 

2AR4GRAPO,PREKEIRO Apurados em balanço os haveres 
do sócio falecido estesserie pagos em eele prestaç5es 1-
gamis*vencendo-se a primeira noventa dies apóta apresentada 

sociedade autorizagio judicial que permite formalizar-se 
teiramente a operagio *lnolusive perante o Registro de CO 
raio. 

l'ARAGRAP4 SOUND°  Picam, entretanto, facultadas, me 
ante consenso unânime entre oe aeolos e herdeiros, outras 
Ondig5es de pagamento*desde que nio afetem a situagio eco 
mico-financeira da sociedade. 

PAR4GRA10 TEROZIRO Mediante ao8rdo com os e o 08 



name Maria DalQi n Lenth 

/ 

Comogrelo Roapas Feltas OrVIR T.tda. 

g nto mto 	el Pilho 
Oomirolo Roupas 1?ettoo 	Ltdas 

a 

ilma 	Deloin Lauthert e 

Prefeitura Munbpal de ::,apanema 
Cartition 	ede documento é cópia Ael 
do original. 
Cepanema, 

Arlindo Do/ein 

wapirstiteif os herdoiros ~ergo ingressar 	ocoledate04ase 
nio haja impeditivo legal quantø a sus eapeoldade jaridloo. 

£ippor seelm ~om justo e oontratadoe lavram 
data* • asminsm,juntamente oom daas teetema 
nhashe presente instramentooma oinoo via* 
de tgasI tear e foremo devidamente rubrioado 
peloe *Ulo» no verso de susee falhas,que oe 
~tom rielmente por si e sens herdeiros s 
oumprf lo em todos os sens tarmos, 
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COMÉRCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. ME 
CNPJ/MF N° 75.555.169/0001-07 

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO,  DE CONTRATO SOCIAL 

DALVA MARIA KATZWINKEL, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de 
bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Capanema, estado do Paraná, à Av. 
Independência, s/n°, Centro, Cep 85.760-000, natural de Tenente Portela/RS, nascida em 
13/04/1951, portadora da carteira de identidade civil n° 805.334, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF/MF n° 806.315.929-20 e VILMA MARIA 
DALCIN LAUTHARTTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, empresária, 
residente e domiciliada na cidade de Capanema, estado do Paraná, à Rua Aimorés, n° 496, 
Centro, Cep 85.760-000, natural de Santa Rosa/RS, nascida em 13/12/1931, portadora da cédula 
de identidade civil n° 693.132, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do 
Paraná, e do CPF/MF n° 723.901.909-87, únicos sócios que compõem a sociedade limitada que 
gira sob a denominação comercial de COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. 
ME, com sede e foro na cidade de Capanema, Estado do Paraná, à Av. Independência, s/n°, 
Centro, Cep 85.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE n° 
4120156429-1, por despacho em sessão de 14/09/1972, com alterações contratuais sob o n° 
131.631 em 14/09/1972, n° 135.891 em 06/02/1973, n° 167.173 em 02/05/1975, n° 186.927 em 
10/06/1976, n° 195.560 em 25/11/1976, n° 220.455 em 26/05/1978, n° 304.148 em 11/01/1984, 
n° 116434 em 22/04/1988, n° 435984 em 09/08/1989, n° 2001291374-0 em 22/01/2002 e n° 
20096537990 em 05/11/2009, e no CNPJ/MF sob o n° 75.555.169-0001-07, resolvem, assim, 
alterar e consolidar o contrato social. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia VILMA MARIA DALCIN LAUTHARTTE, que possui 
inteiramente subscrito e integralizado na sociedade a quantia de 2.000(duas mil) quotas, no valor 
de R$1,00(um real) cada uma, perfazendo o total de R$2.000,00(dois mil reais), neste ato retira-
se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas à sócia ingressante VIVIAN 
MARA KATZWINKEL WEIGERT COELHO, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Capanema, estado do Paraná, à 
Av. Independência, s/n°, Centro, Cep 85.760-000, natural de Capanema/PR, nascida em 
29/07/1972, portadora da carteira de identidade civil n° 4.168.372-4, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do estado do Paraná, e do CPF/MF n° 806.321.149-91, a qual ingressa pelo 
presente ato na sociedade. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia cedente Vilma Maria Dalcin Lauthartte dá à sócia 
ingressante Vivian Mara Katzwinkel Weigert Coelho, plena, geral e rasa quitação da cessão de 
quotas ora efetuadas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A sócia ingressante Vivian Mara Katzwinkel Weigert Coelho 
declara conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogada 
nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia ingressante Vivian Mara Katzwinkel Weigert Coelho declara, 
sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. 

i->iofoitura Witink.,.'pal de Capanema 
Codifico que este documento é cópia fiel 
do original. 
Capanema,  O  
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COMÉRCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. ME 
CNPJ/MF N° 75.555.169/0001-07 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
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CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instru 

COMÉR * ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. ME 
CNPJ/MF N° 75.555.16910001-07 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOC 

CLÁUSULA QUAR 	À vista da modificação ora a . ; e a, consolida-se o contrato social com 
a seguinte redação: 
A sociedade tem como sócios DALVA MARIA KATZWINKEL, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Capanema, 
estado do Paraná, à Av. Independência, s/n°, bairro Centro, Cep 85.760-000, natural de Tenente 
Portela/RS, nascida em 13/04/1951, portadora da Carteira de Identidade Civil n° 805.334, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, e do CPF/MF n° 
806.315.929-20 e VIVIAN MARA KATZWINKEL WEIGERT COELHO, brasileira, casada 
sob o regime de parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Capanema, 
estado do Paraná, à Av. Independência, s/n°, bairro Centro, Cep 85.760-000, natural de 
Capanema/PR, nascida em 29/07/1972, portadora da Cédula de Identidade Civil n° 4.168.372-4, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, e do CPF/MF n° 
806.321.149-91, únicas sócias que compõem a sociedade limitada que gira sob a denominação 
comercial de COMÉRCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. ME, com sede e foro na cidade 
de Capanema, estado do Paraná, à Av. Independência, s/n°, bairro Centro, Cep 85.760-000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 4120156429-1, por despacho em 
sesdo de 14/09/1972, e alterações contratuais sob o n° 131.631 em 14/09/1972, n° 135.891 em 
06/02/1973, n°167.173 em 02/05/1975, n° 186.927 em 10/06/1976, n° 195.560 em 25/11/1976, n° 
220.455 em 26/05/1978, n° 304.148 em 11/01/1984, n° 116434 em 22/04/1988, n° 435984 em 
09/08/1989, n° 20012913740 em 22/01/2002 e n° 20096537990 em 05/11/2009, resolvem assim 
consolidar o contrato social. 

ia  - A sociedade gira sob a denominação comercial de COMÉRCIO ROUPAS FEITAS 
EUVILAR LTDA. ME. 
2' - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de Capanema, estado do Paraná, à Av. 
Independência, s/n°, bairro Centro, Cep 85.760-000. 
3a  - O objeto social tem por ramo de atividade econômica de Comércio Varejista de Artigos do 
Vestuário. 

V<-1)  mi e)  Prefeitura Murittlpal de Capdtiema 
Certifico que este documento é cópia fiel 
do original 
Capanema, 013 O 

etLc 	brN()Q.<1 
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COMÉRCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR. LTDA: ME 
CNPJ/MF N° 75.555.169/0001-07 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
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- O capital social é de R$40.000,00(quarenta mil reais), divididos em 40.000(quarenta mil) 
quotas no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do 
país, assim subscritas: 
a)DALVA MARIA KATZWINKEL, com 38.000 quotas, no valor de R$38.000,00. 
b)VIVIAN MARA KATZWINKEL WEIGERT COELHO, com 2.000 quotas, no valor de 
R$2. 000,00. 
5' - A sociedade iniciou suas atividades em 15/09/1972 e seu prazo é indeterminado 

- As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, à quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 
7a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 
8' - A administração da sociedade ficará a cargo da sócia Dalva Maria Katzwinkel, à quem cabe 
a responsabilidade ou representação ativa e passiva, em juízo ou fora dela, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado 
o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais. 
9' - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 
ou perdas apuradas. 
10' - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
11' - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
12' - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
13a - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
14' - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

~ 31 

Prafeitura Municipal de Capanem 
Certifico que este documento é cá 
do original 
Capanema,  Q.  
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VIVIAN ARA TZWINKEL WEIGERT COELHO 
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SOB NÚMERO: 	 /2011 201175811g°  

tr; 	
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FroOcolo: 11/758116-0, DE 13/09/2011 	)2,7 
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SElki4ONCTIO 
SECRETARIO GERAL 

Prefeitura rViuni‘I'pal de Cap 
Cortifico que este documento é cópia "iel 
do origine'. 
Capartema,  O / 09 	 
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COMÉRCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. ME 
CNPJ/MF N° 75.555.169/0001-07 
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL fis 04 
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15' - Declaram, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Microempresa no termos da 
Lei complementar n° 123 de 14/12/2006. 
16' - Fica eleito o foro da comarca de Capanema, Paraná, para o exercício do cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, a presente alteração em três 
vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as folhas, obrigando-se 
fielmente por si e por seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Capanema/Pr, 09 de Setembro de 2011. 

n 

"e,'   114 ek 	P,./1-4q o (,),)1 	Otit-litlY) 
VILMA MARIA DALCIN LAUTHARTTE 



SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

Pt&GItura IvItmipal de Gapanema 

C...1rtifico que este docurnentO é cóOla 

Cepenerna, 	og do original. 
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CAPANEMA - PR, 03 de setembro de 2014 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

CERTIDÃO SIMIkIFICADA Página: 001 001 
Certificamos que as informaçáes abaixo constem dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
RUBEM NELCI DAHMER 

Natureza Jurídica: 	EMPRESÁRIO 

Número de Identificaçáo do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

CNPJ Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

Data de Início 
de Atividade 

41 1 07619894 XXXXXXXXXXXXXX 27/05/2014 26/05/2014 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

RUA PRINCIPAL, SN, LINHA BONITA, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO 
FABRICAÇÃO DE DESINFETANTES DOMISSANITÁRIOS 
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 

Capital: R$ 	10.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(DEZ MIL REAIS) (Lei n° 123/2006) 

Último Arquivamento SituMaçlcãro°nipr dae  Empresaesa  
Data: 27/05/2014 	Número: 20143341006 REGISTRO ATIVO 

Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Status 
Evento (s» ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresário 
RUBEM NELCI DA 

IdáTrí idade: 	1.391.785-0,SSP/PR CPF: 198.109.709-00 

Estado Civil: Divorciado 	 Regime de Bens: 	Não Informado 
1.... J 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
75.555.169/0001-07 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
21/11/1972 

NOME EMPRESARIAL 
COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*** 	 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
AV INDEPENDENCIA 

NÚMERO 
S N 

COMPLEMENTO 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

UF 
PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/12/2000 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

Voltar 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http://vvww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 02/09/2014 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
It 	Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 2010. 

Emitida e 
Válida 

Certid 	ida gratuitamente. 
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CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS As CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIARIAS E As DE TERCEIROS 

N° 227032014-88888169 
Nome: COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA - ME 
CNPJ: 75.555.169/0001-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 02/09/2014 
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CAIXA Ohlet: 

Validade: 01/09/2014 

Certificação Núme 90103142210249806 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	75555169/0001-07 

Razão Social:COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 

Endereço: 	AV INDEPENDENCIA 996 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760- 
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Informação obtida em 02/09/2014, às 11:12:37. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 02/09/2014 



Certidão emitida 
Emitida à 
	

:1I. do dia O 
Válida é 01/13/2015. 
Códig• de controle d 

a Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
/09/2014 <hora e data de Brasília>. 

ertidão: 8650.0317.0F28.1B5A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Certidão Internet 
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Acesso à informação 

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA - ME 
CNPJ: 75.555.169/0001-07 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta  Preparar p.5 91n4 
p âra I nopr,2 

   

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/E... 02/09/2014 
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PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

  

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12271043-74 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.555.169/0001-07 

Nome: COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados 
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado 
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias 
acessórias. 

Finalidade: Licitação MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

Esta Certidão tem validade a 	 rnecimento Gratuito 

 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PARAM 
	

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12271043-74 

Emitida Eletronicamente via Internet 
02/09/2014 - 11:10:34 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=7... 02/09/2014 
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Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 
01/11/2014, SE RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 8872/2014 	
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

C2HJF2QEM43444XQR2 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

2011 	 75.555.169/0001-07 	33500214 - 84 
	

339 
ENDEREÇO 

AV INDEPENDÊNCIA, 996 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de tecidos 

Certidão emitida no dia Capanema, 02 de Setembro de 2014. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEM43444XQR2 

1 de 1 	 02/09/2014 11:13 



Prefeitura Munipal de Capanema 
Gratifico que este documento é cópia fiei 
do original c, 
Cia crema. U'4010 / 

Custas = R$ 24,35 
Página 0001/0001 

Obs: Certidões seladas acrescenta R$ 1.49 (selo) 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 

000085 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMAIPR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 
VITOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, 
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 

CNPJ 75.555.169/0001-07, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 	1 1 til 111111111111111 ill 
CAPANEMA/P', 02 de Setembro de 2014, 14:22.42 

DTR 	S EVENS FACCIO 

1;. 

PODER JUDICIAPda 
,t11Z9r.3-3 Direito da C0141aTC9 de 
Capnnorna - ,??.~ do Paraná 

	

FLv. P,•rif3,2 	..t.tta, 1212 

	

Cartório' do Core. ftr, 	PartIdor. 
Depositário PúblV:o e P.v,,liadar Judicial 
CNP..101.259.161.4201-87 
Oiro%) Stevens Faceio - Titular 



FUNARPEN 

SELO DIGITAL N° 

Av1uf.10Wwz.45aW 

Controle: 
I13/413.zRmic 

Consulte esse selo em 
httplifunarpen.combr 

Prefeitura Mur;i,;:zusi de Gapanno 
Cartifico que este documento é cópia fiel 
do original. 
Capanema, 	 .g.5 d q 

VRC 

Certidão 67,00 10,51 
Buscas 3,00 0,47 
Selo Funarp 11,46 1,80 

Total 81,46 12,78 

('83 

J'a6dionato 	rotesto deituíos de Capanema 

MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO 
Tabelião` 

Rua Padre Cirilo, 712, Centro — Capanema - PR — Fone / Fax: (46) 3552 1190 — email: protestocapanemaRgmail.com  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS — 13:00 ÀS 17:00 HORAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n° 708, que 

revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não 

consta que COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. sociedade • 

empresária limitada situada na Av. Independência s/n em Capanema —  

Pr., inscrita no CNPJ sob n° 75.555.169/0001 07,  tenha títulos protestados 

nos últimos 05 (cinco) anos. 

Capanema4  03 de setembro de 20 

O referido é verÅde dou fé. 

.  

Escrevente Substituta 

Salete ?odel. de »all« 
Escrevente Substituta 

CPF 524.418.069-04 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 75.555.169/0001-07 
Certidão n°: 6. 	'014 
Expedição. 2/99/2014, -s 11:11:50 
Validades: 28/02/2015 	180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIO ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.555.169/0001-07, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestóes: cndt(,4tst_jus.br 



COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 
CASA VERDE 

FONE: 46-35521447 
Av. Independência, s/n, centro, Cep 85760-000, Capanema, Paraná. 
CNPJ/NIF n°. 75.555.169/0001-07 - Insc.Estadual: 33500214-84 

ANEXO 02 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação: 

Referente: Edital de Convite n°. 041/2014 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente 
do procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob n°. 041/2014, 
instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de 
suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos 
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, 
que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades 
noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

O O 
Q 

Capanema/Pr., 08/09/2014 

	(n. Rot Ptn(d/2,-P 
Dalva Maria Katzwinkel - RG n°. 8 334 SSP/Pr 

75 5 5 516g/0001-0 / -1  

C.0 .11*Ei-IGo De, 1-f.OUPAS 

:FEITAS 	HAK LTDA. 

"kv. ludepeadéncia. sin 

85.760 - CAt'ANEM A — Pit 



COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 
CASA VERDE 

Fone: 46-35521447 
Avindependência,s/n, centro, Cep 85760-000, Capanema, Paraná 

CNPJ: 75.555.169/0001-07 - Insc.Estadual: 33500214-84 

ANEXO 06 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM  
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n°. 041/2014 

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF n°. 
75.555.169/0001-07, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Dalva 
Maria Katzwinkel, portadora do documento de identidade RG n°. 805.334 
SSP/PR, e do CPF n°. 806.315.929-20, 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 não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz. 

Capanema/Pr., 08 de setembro de 2014. 

tce,a,wim,hi p  
Dalva Maria Katzwinkel 
Rg: 805.334 SSP/PR. — CPF: 806. '15.929-20 
Cargo: Sócia gerente 

7.5.55.51.6*00.0i -ƒj1 

elnitft.Q1(.t.M:4;,4QMy-A.b 

FEITAS:15tWilkilkaf .fi,111)  A 

7.2:5--,7 6-0 ,14."."~fekki: 	— 	, IC 



Se:o Dlça•;a1N° Z0mm6.gl-i0gh.z;i7L2, Controle: p46T1.130ZS 
 	„g2r2ulte esse selo em htto AVunaroen.ozm.br.  
Reconheço por semelhança o aIn:tura !ndlcz..do do CALVA MARIA KATZWINKL, 
do que dou ft . Custas. RS3,41 TVRC 21,79) e Selo: R$052. Capanema-PR, 08 de 
setembro de 2014, ás 1 

COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 
CASA VERDE 

Fone: 46-35521447 
Av.Independência,s/n, centro, Cep 85760-000, Capanema, Paraná 
CNPJ n°. 75.555.169/0001-07 - Insc.Estadual: 33500214-84 

ANEXO 05 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no edital, que a empresa COMERCIO DE ROUPAS FEITAS 
EUVILAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 75.555.169/0001-07, 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 íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito 
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Convite 
no. 041/2014, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

08/09/2014 

Ck-et) 	. °?a- W *1,171  
(assinatura do representante legal da empe a, com firma reconhecida 

Dalva Maria Katzwinkel— RG n°. 805.334 SSP/Pr. 

/5555169/0001.0 ; 

C OMÉRC 	KOUt'A 

S i1tLN:1 , A -R I 3P A 

5.750 - 	"A N: 11.,M A 	-  

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA 
Adelar Miguel Pezzini 

Agente delega. tlesIgnatlo 

Rua Alagoas n°1332, Capanema Pr - CEP 85760-000- cartoriopezalni@hotmail.com  Y ( 4 6 ) 3552-3710 

Adelar Miguel P 
;,t, Agente Delegado Designado m 

• Rua Alagoas, 1332  
CecAntrop 
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COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA 
CASA VERDE 

Fone: 46-35521447 
Av.Independência,s/n, centro, Cep 85760-000, Capanema, Paraná 

CNP n°. 75.555.169/0001-07 - Insc.Estadual: 33500214-84 

ANEXO 04 

TERMO DE RENUNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Convite n°. 041/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 
Convite n°. 041/2014, 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 não pretende recorrer da 
decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, 
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase 
habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o 
curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de 
proposta de preço dos proponentes habilitados. 

Capanema, 08/09/2014. 

Dalva Maria Katzwinkel — RG n° 	
t 

. 805. 4 SSP/Pr. 
'r~ 	W.(\7 2iO V.v\tƒ)-P 

Y-555-5169/0001-07-' 
‘c0Mtilti'CO 	1:0UPK:s 

IATA. 

AV. inUePeWjéneja, 

-25.760 - A '4'01 	- 



Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 	 I  
DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE \ 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME 
CNPJ n° 75.978.312/0001-73 

CIO 

Os signatários deste instrumento: 
1. ANTÔNIO CARLOS NIEHUES, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresário, inscrito no CPF n° 357.381.899-49, portador do 
Documento de Identidade RG n° 1.518.984 — SSP/PR, residente e domiciliado em 
Capanema, Estado do Paraná, A. Rua Padre Cirilo, n° 751, Centro, CEP 85760-000; 
2. FATIMA ARLEI NIEHUES FERRARI, brasileira, casada pelo regime de 
Comunhão Universal de Bens, empresária, inscrita no CPF n° 746.518.709-53, 
portadora do Documento de Identidade RG n° 1.382.307 — SSP/PR, residente e 
domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 751, Centro, 
CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que 
gira nesta praça sob o nome de COMERCIAL DE TECIDOS NICOS LTDA - ME, 
com sede na Rua Padre Cirilo, n° 751, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 
85760-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41201557278 em 
05/04/1962 e posteriores alterações sob n°s: 64440 em 15/09/1964, 73982 em 
12/11/1965, 102467 em 30/09/1969, 110816 em 	07/07/1970, 122664 em 
29/10/1971, 145066 em 10/10/1973, 163638 em 	23/01/1975, 204634 em 
03/06/1977, 242420 em 05/02/1980, 262060 em 	28/07/1981, 316248 em 
05/09/1984, 20011325658 em 	01/06/2001 	e 20033886156 em 06/01/2004, 
resolvem alterar o contrato social e posteriores alterações, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade KATHLEEN FERRARI GARBUS, brasileira, 
casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, inscrita no CPF n° 962.166.629-
53, portadora do Documento de Identidade RG n° 4.035.507-3 - SSP/PR, residente e domiciliada 
em Capanema, Estado do Paraná, A. Rua Padre Cirilo, n° 751, Centro, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio ANTONIO CARLOS NIEHUES, 
cedendo e transferindo, com consentimento da outra sócia, parte de suas quotas, um total de 
1.200 (hum mil e duzentas) quotas integralizadas pelo valor nominal de R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais) a sócia ingressante KATHLEEN FERRARI GARBUS e 4.800 (quatro mil e 
oitocentas) quotas integralizadas pelo valor nominal de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais) a sócia FATIMA ARLEI NIEHUES FERRARI dando plena, rasa e geral quitação das 
quotas cedidas. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Décima Terceira Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava a distribuição do Capital social: ANTÔNIO 
CARLOS NIEHUES, 6.000 quotas — R$ 6.000,00 e FATIMA ARLEI NIEHUES FERRARI, 
6.000 quotas — R$ 6.000,00, passando a ser: FATIMA ARLEI NIEHUES FERRARI 10.800 
quotas — R$ 10.800,00 e KATHLEEN FERRARI GARBUS 1.200 quotas — R$ 1.200,00. 

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Quarta da Décima Terceir 
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de capital passa a ter a seguinte redação: O 
capital social será de R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalmente integralizado e dividido em 
12.000 (doze mil) quotas, no valdr de R$ 1,00 (um real) cada uma, integráj#adasifieste to  Goo 

Pc;;GrtioligopyaValooni:ra:ust.::estuoes,,,i6..ot)i ciliite tot 
moeda corrente do País, pelos sócios: 



O SOCIAL CONSOLIDADO CO 
ERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA — ME 

1. FA 	• RLEI NIEH 	- Na;41. RI, brasileira, casada pelo regime de 
Comunhão Universal de Bens, empresária, inscrita no CPF n° 746.518.709-53, 
portadora do Documento de Identidade RG n° 1.382.307 — SSP/PR, residente e 
domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 751, 
Centro, CEP 85760-000; 

2. KATHLEEN FERRARI GARBUS, brasileira, casada pelo regime de 
Comunhão Parcial de Bens, empresária, inscrita no CPF n° 962.166.629-53, 
portadora do Documento de Identidade RG n° 4.035.507-3 - SSP/PR, residente 
e domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 751, 
Centro, CEP 85760-000, únicas sócias componentes da sociedade empresária 
limitada que gira nesta praça sob o nome de COMERCIAL DE TECIDOS 
NICOS LTDA - ME, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 751, Centro, 
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial 
do Paraná sob n° 41201557278 em 10/05/1962 e posteriores alterações sob n°s. 
64440 em 15/09/1964, 73982 em 12/11/1965, 102467 em 30/09/1969, 110816 
em 07/07/1970, 122664 em 29/10/1971, 145066 em 10/10/1973, 163638 em 
23/01/1975, 204634 em 03/06/1977, 242420 em 05/02/1980, 2t2a9actril 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME 
CNPJ n° 75.978.312/0001-73 

Folha 02 

SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
FÁTIMA ARLEI NIEHUES FERRARI 90% 10.800 10.800,00 
KATHLEEN FERRARI GARBUS 10% 1.200 1.200,00 
TOTAL 100% 12.000 12.000,00 
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Cláusula Oitava da Décima Terceira Alteração do 
Contrato Social Consolidado onde constava a administração da sociedade será exercida pelos 
sócios ANTÔNIO CARLOS NIEHUES e FÁTIMA ARLEI NIEHUES FERRARI, passando a 
ser exercida pela sócia FÁTIMA ARLEI NIEHUES FERRARI. 

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Oitava da Décima Terceira 
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de administração da sociedade passa a ter a 
seguinte redação: A administração da sociedade será exercida pela sócia FÁTIMA ARLEI 
NIEHUES FERRARI com poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora ajustada e em 
consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por 
este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta 
data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da 
referida Lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societár' a 	 seguinte redação: 



Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LIDA - ME 
CNPJ n° 75.978.312/0001-73 

Folha 03 

28/07/1981, 316248 em 05/09/1984, 20011325658 em 01/06/2001 e 
20033886156 em 06/01/2004, resolvem consolidar o contrato social, mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de COMERCIAL DE 
TECIDOS NICO LTDA — ME. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Rua Padre Cirilo, n° 751, Centro, 
Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e 
Complementos. 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 12.000 
(doze mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda 
corrente do País, assim subscritas: 
SÓCIOS PART. % QUOTAS VALORES EM R$ 
FÁTIMA ARLEI NIEHUES FERRARI 90% 10.800 10.800,00 
KATHLEEN FERRARI GARBUS 10% 1.200 1.200,00 
TOTAL 100 % 12.000 12.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Março de 1962, e seu 
prazo é indeterminado. 
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de 
preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender ceder as que 
possui, observando o seguinte: 
I — Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem à respeito da preferência 
no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo 
sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade será exercida pela sócia FATIMA ARLEI 
NIEHUES FERRARI, com poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia. 
CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora 
prestará contas justificadas de suas administração, procedendo à elaboração do Inventário, do 
Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade, serão definidas na reunião de sócios. 

Parágrafo único: Quando as deliberações dos sócios forem forrnal¡za4p 4,ervateação 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME 
CNPJ n° 75.978.312/0001-73 

contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, 
a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não 
está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o 
presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas reger-
se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três vias. 

Antônio C 

Cap" ema-13  , 01 de Dezembro de 2007. 
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SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

Carla . 	caten 
RG.: 3.463.294 4 /PR 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

ço, 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Pdaina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA -ME 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0155727-8 

CNPJ 

75.978.312/0001-73 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

XXXXXXXXXX 

Data de Início 
de Atividade 

01/03/1962 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA PADRE CIRILO, 751, CENTRO, CAPANEMA, PR, 80.000-000 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS; 

Capital: R$ 	12.000,00 
(DOZE MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	12.000,00 
(DOZE MIL REAIS) 

Microempresa 
Empresa de Pequeno 

(Lei n° 1 	2606T—  

Microempresa 

ou Prazo de Duração 

Indeterminado 

-Po e 
-4,1  

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participacão no capital (R$) 	Espécie de Sócio 	Administrador 

Término do 
Mandato 

KATHLEEN FERRARI GARBUS 	 1.200,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX.  
962.166.629-53 

FATIMA ARLEI NIEHUES FERRARI 	 10.800,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
746.518.709-53 

Último Arquivamento 

Data: 25/09/2008 	 Número: 20084199172 
4.......-----7.- 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CAPANEMA - PR, 03 de setembro de 20 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

75.978.312/0001-73 
(ATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

30/10/1966 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/10/2003 

DATA DA SITUAÇÃO ESPEC 0 
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4.ele ReceitaFederal 097 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CASA NICO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R PADRE CIRILO 	 SN 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 

85.760-000 	 CENTRO 	 CAPANEMA 
UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
AAAAAAAk 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 02/09/2014 às 09:36:55 (data e hora de Brasília). 

Voltar 



Emitida em 
Válida et" 

3/9/2014 Pedido CND Via Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 225422014-88888312 
Nome: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME 
CNPJ: 75.978.312/0001-73 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
'derem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta 

ita, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 
n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida 
Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 

redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
.ociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 
de Janeiro de 2010. 

Certidão e Ida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://cnd.dataprev.g  ov.br/cws/contexto/Pcnd1/Pcnd1.html 1/1 



CAI A 
CAIXA ECONC.::rvl :^.:". FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	75978312/0001-73 
Razão Social: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA 
Nome Fantasia:CASA NICO 
Endereço: 	R PADRE CIRILO SN / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760- 

000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 30/08/2014 

Certificação Número: 	183015083036943748 

Informação obtida em 01/09/2014, às 16:45:11. 

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

1/9/2014 https://k~sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5122421&VARPessoa=5122421&VARUf=PR&VARIn...  

9 9 Hl I 

https://ww.sifge.caixa.gov.br/Empresaerf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5122421&VARPessoa=5122421&VARUf=PR&VARInscr=... 1/1 



Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Válida a 
Código contro a certidão: 2D11.2B3E.23B8.212E 

2/0 2015 

3/9/2014 

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

I 
o 

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

Nome: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME 
CNPJ: 75.978.312/0001-73 

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15•' 	• • • : 03/09/2014 <hora e data de Brasília>. 

1/1 



Esta Certidão tem validade ornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado PAR2),NA 

Certidão N° 12267957-12 

Emitida Eletronicamente via Internet 
01/09/2014 - 16:28:42 

Dadostransmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

1/9/2014 	 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

n 

Gt 

 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12267957-12 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.978.312/0001-73 

Nome: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza 
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Finalidade: Licitação 

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

htips://www.arinternet.pr.gov.br/outros/  d_neg ativa2.asp?eU ser=&eC PF=&eC N PJ=75.978.312/0001-73&eCadi cros=&eN umlmaØhdd7uh&eFinalidade=L... 1/1 



1/9/2014 Certidão 

Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

m102 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 
31/10/201 	SURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 8862/2014 	
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

C2HJF2QEMZ34442E7T 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

ALVARÁ 

2259 	 75.978.312/0001-73 	33500008 - 00 
ENDEREÇO 

R PADRE CIRILO, SN - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Fabricação de aviamentos para costura, Comércio varejista 
tecidos 

Certidão emitida no dia Capanema, 01 de Setembro de 2014. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEMZ34442E7T 

3675 

http://servicos.capanema.pr.g  ov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.log i c?i dCerti dao= 13494 
	

1/2 



PODER JUDICIÁRIO 
,)ulzQd3 Dir. da Comarca da 

Capa,l,ma ELLetrwle do Paraná 
Av, Pa!ky:.,t d0 Setms, 1292 

Cartárld do Conz•wir, 	
Partidor 

Depositário PUblito e AveLiia.der Judiciai 

Ct4PJ 01259.16~147  

Dirce Stevens Faceto - 'Miar 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 

H! I 

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 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, 
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA 

CNPJ 75.978.312/0001-73, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

1111,11,112 	1 11 1111111111111111111111111111111111 1111111111111 1111 1 1111111111111 

	

MA/PR, 02 de Setembro c 	-I 	4, 14:29:13 

VENS FACCIO 

Custas = R$ 24,35 
Página 0001/0001 

Obs: Certidões seladas acrescenta R$ 1.49 (selo) 



12,78 

J'abefionato de )14otesto de ituíos de Capanema cpck, 
MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO 

Tabelião 
Rua Padre Cirilo, 712, Centro — Capanema - PR — Fone / Fax: (46) 3552 1190 — email: protestocapanemagmail.com  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS — 13:00 ÀS 17:00 HORAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n° 709, que 

revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não 

consta que COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME — sociedade  

empresária limitada situada na Rua Padre Cirilo em Capanema — PR.,  

inscrita no CNPJ sob o n° 75.978.312/0001-73,  tenha títulos protestados nos 

últimos 05 (cinco) anos. 

O referido é verdade dou fé. 

Cpanema, 03 de setembro de 2014. 
ase  

ESCREVENTE SUBSTITUTA 

FU NARP EN 
SELO DIGITAL N° 

lvluf . løx4z .4i L S a 
Controle: 

31(3117.FuIB 

VRC 
Certidão 67,00 
Buscas 3,00 
Selo 11,46 
Funarpen 
Total 81,46 

„Q4/ 

• o'çk-1°-  T 
Consulte esse selo em ,14*•44' 
http //funarpen.com.br  4$4,  

+‘P.  

„tp, sp" 
<<, 	cr 

.##' • 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 75.978.312/0001-73 
Certidão n°: 60279634/2014 
Expedição: 02/09/2014, às 09:32:20 
Validade: 28/02/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedlçao. 

Certifica-se que COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.978.312/0001-73, NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestôes: cndt@tst.jus.br  



FÁTIMA EI NIEHUES FERRARI 
RG n° 1.382.307-SSP/PR CPF n° 746.518.709-53 

Sócia Administradora 
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COMERCIAL DE TECIDOS NICO L TDA 
FONE/ FAX: (46) 3552-1246 

Rua Padre Cirilo, Sino - Centro 
CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNIU: 75.978.312/0001-73 	 INSC EST: 33500008-00 

ANEXO 02 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 
Referente: Edital de Convite n° 041/2014. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob n° 041/2014, instaurado pelo 
Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual 
contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 09 de Setembro de 2014 



COMERCIAL DE TECIDOS NICO L TDA 
FONE/ FAX: (46) 3552-1246 

Rua Padre Cirilo, Sino - Centro 
CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNP.7: 75.978.312/0001-73 	 INSC EST: 33500008-00 

DECLARAÇÃO DEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 041/2014 

COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA , inscrita no CNPJ/MF n°75.978.312/0001-

73, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a)FÁTIMA ARLEI NIEHUES 

FERRARI , portador(a) do documento de identidade RG n° 1.382.307 , emitido pela 

SSP/PR, e do CPF n°746.518.709-53, 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 não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 

dezesseis anos. 

v5,,U7 IL. ,E1073 

nom 

Capanema-PR, 09 de Setembro de 2014. 
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COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA 
FONE/ FAX: (46) 3552-1246 

Rua Padre Cirilo, Sino - Centro 
CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ : 75,978.312/0001-73 	 INSC EST: 33500008-00 

ANEXO 05 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no edital, que a empresa COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 75.978.312/0001-73, 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 íntegra, estando apta, portanto, a exercer 
o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Convite n° 
041/2014, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

Capanema, 08 de Setembro de 2014 
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COMERCIAL DE TECIDOS NICO L TDA 
FONE/ FAX: (46) 3552-1246 

Rua Padre Cirilo, Sin° - Centro 
CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 75978.312/0001-73 	 INSC EST: 33500008-00 

Capanema, 09/09/2014 

• 

FÁTIMA AR E NIEHUES FERRARI 
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ANEXO 04 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Convite n° 041/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite n° 

041/2014, 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 não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 

recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com 

o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de 

preço dos proponentes habilitados. 



N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca 

001 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 540,00 ML 23,03 COTEMINAS 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

002 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE LARGURA, 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

864,00 ML 7,41 PAPI 

003 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 3.450,00 ML 6,17 PAPI 

CIAL DE TECIDOS NICO LIDA 
CNPJ.' 75.978.312/0001-73 

Preço Unitário Preço Total 

16,90 9.126,00 

6,10 5.270,40 

4,98 17.181,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 31.577,40 

TOTAL DA PROPOSTA: 31.577,40 

Validade da proposta: 365 dias 

Prazo de entrega: 5 dias 

Município de Capanema 	 Página: 1 

Convite 41/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CNPJ: 75.978.312/0001-73 	Fornecedor : COMERCIAL DETEMOS NICO LTDA 
	

E-mail: 
Endereço : R PADRE aRu_o SN - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

	
Telefone: (46) 3552 - 	Fax: 	 Celular: 

Inscrição Estadual: 33500008 - 00 	 Contador: 
	

Telefone contador: 
Representante: FÁTIMA ARLEI NIEHUES FERRARI 	 CPF: 746.518.709-53 

	
RG: 1.382.307 

Endereço representante: RUA PADRE CIRILO 751 - CENTRO - CA PA NEMA/PR - CEP 85760-000 
	

Telefone representante: 
E-mail representante: 

Banco: 748 - BANSICREDI 	 Agência: 738- - C,APANEMA - CAPANBVIA/PR 
	

Conta: 54664-0 	 Data de abertura: 21/11/2011 

Fornecedor enquadrado como m icroem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006). 
Loto 007 	Lote 001- 

06-749-,aeng Pw4 

esProposta - Versão: 1.1.3.7 	 09/09/2014 08:18:46 



Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 

MANICA & MANICA LTDA - EPP 
CNPJ n° 75.727.156/0001-78 

Folha 01 
Os signatários deste instrumento: 

1. MAURI MANICA, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Universal de Bens, 
empresário, inscrito no CPF n° 345.940.949-53, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 4.022.296-0 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do 
Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 1299, Centro, CEP 85760-000; 

2. IVONE POSSATO MANICA, brasileira, casada pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresária, inscrita no CPF n° 555.138.249-49, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 3.968.695-3 — SSP/PR, residente e domiciliada em 
Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 1299, Centro, CEP 85760-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça 
sob nome de MANICA & MANICA LTDA - EPP, com sede na Avenida 
Independência, n° 826, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41200301768 em 18/09/1981 e a 
última alteração sob n° 20043935320 em 11/11/2004, resolvem alterar e consolidar 
o contrato social e posteriores alterações, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Oitava Alteração do' Contrato 
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do Capital: O valor do 
Capital que era R$ 100.000,00 (cem mil reais) é elevado para R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, com o aumento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nas seguintes 
formas e condições: R$ 100.000,00 (cem mil reais) com a utilização de Saldo Credor em 
Conta Particular pelo sócio MAURI MANICA e R$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda 
corrente do País pela sócia IVONE POSSATO MANICA. 

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Quarta da Oitava 
Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redação: O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 
300.000 (trezentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas 
em moeda corrente do País, pelos sócios: 
SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURI MANICA 50% 150.000 150.000,00 
IVONE POSSATO MANICA 50% 150.000 150.000,00 
TOTAL 100% 300.000 300.000,00 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Terceira da Oitava Alteração do 
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Comércio Varejista de 
Tecidos, Confecções, Calçados e Bijuterias em Geral, passando a ser: (CNAE — 4781-4/00) 
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios e (CNAE — 4782-2/01) Comércio 

Ptafoiturs Niuniz]pal de Capailei 

Cargo° quo este doCUMento é cópia fiel 

clo 
Cepanema, 0-5  /0q / 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 

MANICA & MANICA LTDA - EPP 
CNPJ n° 75.727.156/0001-78 

Folha 02 

Varejista de Calçados. 
Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Terceira da Oitava 

Alteração do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redação: O objeto social é 
(CNAE — 4781-4/00) Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios e (CNAE —
14782-2/01) Comércio Varejista de Calçados. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 
CLÁUSULA QUARTA: Da Consolidação do Contrato - À vista da modificação ora 
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que, adequado às disposições da referida Lei n9-  101-4(16720q2 aplicáveis a este tipo 
societário, passa a ter a seguinte redação. 

CO 	TO SOCIAL CONSOLIDADO 
NICA & MANICA LTDA - EPP 

CNPJ n° 75.727.156/0001-78 

1. MAURI MANICA, 	ileiro casadpele-regime de Comunhão Universal de Bens, 
empresário, inscrito no CPF n° 345.940.949-53, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 4.022.296-0 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do 
Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 1299, Centro, CEP 85760-000; 

2. IVONE POSSATO MANICA, brasileira, casada pelo regime de Comunhão 
Universal de Bens, empresária, inscrita no CPF n° 555.138.249-49, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 3.968.695-3 — SSP/PR, residente e domiciliada em 
Capanema, Estado do Paraná, à Rua Padre Cirilo, n° 1299, Centro, CEP 85760-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça 
sob nome de MANICA & MANICA LTDA - EPP, com sede na',Avenida 
Independência, n° 826, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41200301768 em 18/09/1981 e a 
última alteração sob n° 20043935320 em 11/11/2004, resolvem consolidar o 
contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial MANICA & MANICA 
ILTDA — EPP. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Avenida Independência, n° 826, 
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE — 47: 	• 0 Comércio Varejista de 

Pfefeitin 	 ,.,cinema 
C,'otifTkm que este documento e cópia fiel 
do original. 
CeDanema, C.;" 	/  -f1/  

   



Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MANICA & MANICA LTDA - EPP 

CNPJ n° 75.727.156/0001-78 
Folha 03 

Artigos do Vestuário e Acessórios e (CNAE — 4782-2/01) Comércio Varejista de 'Calçados. 
CLAUSULA QUARTA: O capital social é de 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 
300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já 
integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas: 
SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURI MANICA 50% 150.000 150.000,00 
IVONE POSSATO MANICA 50% 150.000 150.000,00 
TOTAL 100% 300.000 300.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Setembro de 1981, e 
seu prazo é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, 
o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui, observando o seguinte: 
I - Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da 
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros. 
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios MAURI 
MANICA e IVONE POSSATO MANICA, com poderes e atribuições de administradores, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos 
outros sócios. 
CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado de Econômico, cabendo 
aos sócios, na provação de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade, serão definidas na reunião de sócios. 

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios forem formalizadas em alteração 
contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinados, fica dispensada neste 
caso a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguint s ao término do exercício 

Prafeiture 	 de • 
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do original. 
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NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
MANICA & MANICA LTDA - EPP 

CNPJ n° 75.727.156/0001-78 
Folha 04 

140, 

Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA  

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o 
caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram sob penas da Lei, de que 
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falirtientar de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir 'ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sóCios. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissões ou duvidaS que possam ser suscitadas sobre o 
presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda permanecendo dúvidas 
reger se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paraná, para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três vias. 

Capanema-PR, 17 de Julho de 2014. 

IMauri Manica 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
' AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM: 24 /0 7 /2 01 
SOB NÚMERO: 2 0 14 4 3.65 
Protocolo: 14/436555-3, DE 22/07/2014 

Empresa:41 2 0030176,8 
MANICA & MICA LTDA - EPP 

Ivone Possato Man• 
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Caria • . LLICatel 
RG.: 3.4e 994-4  / PR 

SEBASTIÂO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

14/530773-5 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
MANICA & MANICA LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Início 
de Atividade 

41 2 0030176-8 75.727.156/0001-78 18/09/1981 15/09/1981 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 826, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS , CONFECÇOES,CALÇADOS E BIJUTERIAS EM GERAL. 

Capital: R$ 	100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
(CEM MIL REAIS) Empresa de PequenoPort.  

(Lei ° 23/200e 

Capital Integralizado: R$ 	100.000,00 Empresa de peq rte pequeno po 
eterminado 

(CEM MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participarão no capital (R$1 	Espécie de Sócio 	Administrador Mandato 

MAURI MANICA 	 50.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
345.940.949-53 

IVONE POSSATO MANICA 	 50.000,00 SOCIO 	 Administrador 	X)00000000( 
555.138.249-49 

Último Arquivamento Situação 
DataL 24/07/014. 	 Número: 20144365553 REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 
Status 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

CAPANEMA - PR, 05 de setembro de 2014 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
75.727.156/0001-78 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 	
21/09/1981 

NOME EMPRESARIAL 
MANICA & MANICA LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CASA MANICA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
	

NÚMERO 	COMPLEMENTO 
AV INDEPENDENCIA 
	

826 

CEP 
	

BAIRRO/DISTRITO 
	

MUNICÍPIO 
	

UF 
85.760-000 
	

CENTRO 
	

CAPANEMA 
	

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
	

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 
	

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*******k 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 05/09/2014 às 10:53:44 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

Copyright Receita Federal do Brasil - O /09/2014 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararimpressao/ImprimePagina.asp  1/1 

Página: 1/1 

5/9/2014 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Receita Federal  

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 



5/9/2014 	 Pedido CND Via Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E AS DE TERCEIROS 

N° 198542014-88888156 
Nome: MANICA & MANICA LTDA - EPP 
CNPJ: 75.727.156/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu 
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 
de janeiro de 2010. 

Emitida e 
Válida - e 64/01/2015. 

Ce dão emitid • ratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

07/20 4. 

http://cnd.dataprev.gov.bdcws/contexto/Pcnd1/Pcnd1.html 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	75727156/0001-78 

Razão Social: MANICA E MANICA LTDA 

Nome Fantasia:CAsA MANICA 

Endereço: 	AV INDEPENDENCIA 58 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760- 
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 30/08/2014 

Certificação Número: 201' '83004172021979688 

Informação obtida em 05/09/2014, às 10:58:35. 

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

5/9/2014 https://www.sifge.caixa.gov.bilEmpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapelasp?VARPessoaMatriz=5113366&VARPessoa=51133668NARUf=P...  

oijuA,18 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5113366&VARPessoa=5113366&VARUf=PR&VA... 1/1 



5/9/2014 
	

O O 

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

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

Nome: MANICA & MANICA LTDA - EPP 
CNPJ: 75.727.156/0001-78 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão e  itiria  m base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emiti 	 ia 05/09/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válid 
Códig 	 certidão: A6A8.COCC.50BC.DC93 

Emiti 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e 

10: , • 	. 
até 04/43/2015 

control 
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A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 

Esta Certidão tem validad 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PARA. 	Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12287764-23 

Emitida Eletronicamente via Internet 
05109/2014 - 10:56:10 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

rnecimento Gratuito 

5/9/2014 	 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

2 0 

PARANÁ 

 

   

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12287764-23 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.727.156/0001-78 
Nome: MANICA & MANICA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza 
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Finalidade: Licitação 

https://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=75.727.156/0001-78&eCadicms=&eNumlmage=v8hvkp&eFin... 1/1 



5/9/2014 	 Certidåo 

Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

I. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDÃO. 
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 04/11/2014, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 8894/2014 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: MANICA & MANICA LTDA 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 
C2HJF2QEM234444UPM 

Inscrição Municipal 	CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

3069 	 75.727.156/0001-78 	33500660 - 70 	 456 
ENDEREÇO 

AV INDEPENDÊNCIA, 826 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados 

Certidão emitida no dia Capanema, 05 de Setembro de 2014. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEM234444UP 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=13526 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
	 oM 122 

ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE CAPANEMA 

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 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CÍVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, 
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

MANICA & MANICA LTDA. 

CNPJ 75.727.156/0001-78, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

1111111111111111111111111111I HNUTIMMilffinliIIHN 11 11111 
CAPANEMA/PR, O de Setembro de 2014, 12:21:14 

PATRICIA ICHELA THIESEN 

PÓpER JUDICIÁRIO 
Juizo d Dlrogo da Comarca de 
Capanerna • estado do Paraná 

Parifyzi d 	liza, 1212 
Cart5r1O4o Con4xler, Dis.Inhuidor, Partidor 
Depositário Públfco e Awliedor Judiciai 
CNPJ 01.25.161/041-87 
Dirce Stevens Feccto - Titular 

Custas = R$ 24,35 

Página O O 01/00 01 

Obs: Certidões seladas acrescenta R$ 1.49 (selo) 



(Y9 

VRC 	R$ 

	

,p7,00 	10,51 

	

' 3,00 	0,47 

	

11,46 	1,80 

81,46 	12,78 

Certidão 
Buscas 
Selo 
Funarpen 
Total 

g-abetionato de"),-otesto de itufos de Capanema 
MÁRIO SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO 

Tabelião 
Rua Padre Cirilo, 712, Centro — Capanema - PR — Fone / Fax: (46) 3552 1190 — email: protestocapanemaegmail.com  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 ÀS 11:00 HORAS - 13:00 ÀS 17:00 HORAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n° 711, que 

revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não 

consta que MANICA & MANICA LTDA - EPP sociedade empresária  

limitada situada na Av. Independência, 826, em Capanema — PR, inscrita  

no CNPJ sob o n° 75.727.156/0001-78,  tenha títulos protestados nos últimos 

05 (cinco) anos. 

O referido é verdade dou fé. 

Capanema, 0 de set mbro de 2014. 

3 

MÁRIO SÍLVIO C RGNIN 	RTINS FILHO 

T BELIÃO 

FUNARPEN 

SELO DIGITAL N° 

1v1ue .0510(z .4Ca n7 
Controle:  TABE IONATO DEPROTESTO DE 

TITtill.08 DE CAPANEMA - PR 
gW3115 

'l'étalât) Consulte esse selo em  
http://funarpen,conbr 	' Liera  ‘3' "Chii 	dan 

Escrevente Substituta 

Rue Padre Catin. 712 - Centre 
85760-000 - Capanema - Parade 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NANICA & MANICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 75.727.156/0001-78 
Certidão n°: 60555083/2014 
Expedição: 05/09/2014, às 10:59:34 
Validade: 03/03/2015 - 80 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua ex edição. 

Certifica-se que MANICA & MANICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.727.156/0001-78, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal 	na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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IVONE POSSATO MANICA 
RG N° 3.968.695-3 

MANICA & MANICA LTDA 
Casas Manica 

FONE: 0(46)3552-1538 

Avenida Independência, n° 826, Centro-Capanema — PR CEP: 85.760-000 

CNPJ: 75.727.156/0001-78 	 I.E.: 33500660-70 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Convite n° 041/2014. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob n° 041/2014, instaurado pelo 
Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual 
contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 09 de setembro de 2014 

1 2, 



MANICA & MANICA LTDA 
Casas Manica 

FONE: 0(46)3552-1538 

Avenida Independência, n° 826, Centro-Capanema — PR CEP: 85.760-000 

CNPJ: 75.727.156/0001-78 	 I.E.: 33500660-70 

• 2, 6 

DECLARAÇÃO DEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 041/2014 

MANICA & MANICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 75.727.156/0001-78, por 

intermédio de seu representante legal, a Sr. IVONE POSSATO MANICA, portadora do 

documento de identidade RG n° 3.968.695-3, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 

555.138.249-49, 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 não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Capanema, 09 de setembro de 2014 

IVONE POSSATO MANICA 

RG N° 3.968.695-3/CPF N° 555.138.249-49 

Sócia Administradora 

- 
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IVONE POSSATO MANICA 

- P4" 

MANICA & MANICA LTDA 
Casas Manica 

FONE: 0(46)3552-1538 

Avenida Independência, n° 826, Centro-Capanema — PR CEP: 85.760-000 

CNPJ: 75.727.156/0001-78 	 I.E.: 33500660-70 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no edital, que a empresa MANICA & MANICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob o n° 75.727.156/0001-78, 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 íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 
direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Convite n° 
041/2014, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

Capanema, 08 de setembro de 2014 
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IVONE POSSATO MANICA 
RG N° 3.968.695-3 

MANICA & MANICA LTDA 
Casas Manica 

FONE: 0(46)3552-1538 

Avenida Independência, n° 826, Centro-Capanema — PR CEP: 85.760-000 

CNPJ: 75.727.156/0001-78 	 LE.: 33500660-70 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Convite n° 041/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite n° 
041/2014, 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 não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 
documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 
recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com 
o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de 
preço dos proponentes habilitados. 

Capanema, 09 de setembro de 2014 

857 C.7 	 - Pr 



Validade da proposta: 365 dias 

Prazo de entrega: 5 dias 

MANICA & MANICA LTDA 
CNPJ: 75.727.156/0001-78 

o 

e ^, 

09/09/2014 07:51:19 

Município de Capanema 	 Página: 1 

Convite 41/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 
CNPJ: 75.727.156/0001-78 	Fornecedor : MANICA & MANICA LTDA 	 E-mail: IMA NICA @A fVPERNELCOM.BR 
Endereço : AV INDEPENDÊNCIA 826 - CENTRO- Capanema/PR- C8 85760-000 

	
Telefone: (46) 3552 - 	Fax: 

	
Celular: 

Inscrição Estadual: 33500660 - 70 
	

Contador: NADIR SAGGIN 	 Telefone contador: 46 3552-1342 
Representante: IVONE POSSA TO MA NICA 	 CPF: 555.138.249-49 

	
RG: 3.968.695-3 

Endereço representante: RUA PADRE GRILO 1299 - CENTRO - CA PA NEMA/FR - CEP 85760-000 
	

Telefone representante: (46) 3552-1538 
E-mail representante: 
Banco: 1 - BB 	 Agência: 907-5 - CAPANEMA - CAPANEMA/PR 

	
Conta: 8970-2 	 Data de abertura: 29/04/2009 

Fornecedor enquadrado como m icroem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006). 
Lote 001 	Lote 001 

N° Item Descrição do Produto 1 Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo 	Marca Preço Unitário Preço Total 

001 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 540,00 ML 23,03 	SERGIPE INDUSTRIAL 200 FIOS 14,98 8.089,20 
COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

002 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE LARGURA, 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

864,00 ML 7,41 	TNG 5,88 5.080,32 

003 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 3.450,00 ML 6,17 	PAPI 4,78 16.491,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 29.660,52 

TOTAL DAPROPOSTA: 29.660,52 

AV IN r--. 	 iv„ 



CNPJ: 75.727.156/0001-78 - MAN ICA & MAN ICA LTDA 

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

CNPJ: 75.978.312/0001-73 - COMERCIAL DE TECIDOS N IC 0 LTDA 

Município de Capanema - 2014 
Mapa da Licitação 

Convite 41/2014 

Pág ina:1 

Data abertura: 09/09/2014 	 Data julgamento: 09/09/2014 Data homologação: 

Produto 	 UN. Quantidade 

CNPJ: 75.727.156/0001-78 

Preço 	Marca 
CNPJ: 75.978.312/0001-73 

Preço 	Marca 

Lote 001 Lote 001 

001 	TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO PER 	ML 540,00 14,98 * SERGIPE 16,90 COTEMINAS 

CAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURACOMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

002 	TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA 	ML 864,00 5,88 * TNG 6,10 PAPI 

80 cm DE LARGU RA,C OM POSTO POR 100% ALGODÃO 

003 	TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm DE 	ML 1450,00 4,78* PAPI 4,98 PAPI 

LARGURA, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 29.660,52 

Emitido por: GABRIEL CIPRIANI, na versão: 5509 a 09/09/2014 09:1420 



Município de Capanema - 2014 
Classificação por Fornecedor 

Convite 41/2014 

u131 

Pág ina:1 

Item Produto/Serviço 
	

U N. 	Quantidade Status 	Marca 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

fomécedon 102-3 MAN1CA & MANICA.LTDA 

Lote 001- Lote 001 

CNPJ; 75,727.15E4001-78 
. 	..... 

Iaterttne: (4e4 3062- 1638 	Status: 	Habaitado 
.• 	.....- 	 ..... 	.. 	„ 	. 	..,. 

29.660,52 

29.660 & 

001 39993 TEC IDO PARA FORRO DE CAMA, TIPOPERCAL 200 F I ML 540,00 	Habil itado SERGIPE IN D USTRIAL 200 14,95 8.089,20 * 

OS, 25 m DE LARGURACOM POSTO POR 100% ALGODÃO 

032 39994 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA COM 80 cm DE ML 664.00 	Habilitado TNG 5,88 5.080,32 v 

LARGUR.\COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

003 39995 TECIDO DE FRALDA DU PLA COM 80 cm DE LARGU RA, 

COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

ML 3.450,00 	Habilitado PAPI 4,78 16.491,00 * 

VALOR TOTAL: 29.660,52 

Emitido por: GABRIEL C IPR IAN I, na tesão: 5509 a 09/09/2014 0914:24 



#7k - 111. k k k 
EDIN 	E ESCHER SOTT 

Portaria n° 576712,0 

Tendo em vista que a intimação 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, alinea 
'b', da mesma lei antes citada. Nada Mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação e pelos 
Representantes das proponentes, sendo que a representante da empresa 
COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA retirou-se antes 	fina da 

ssão. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1 80 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fa 6- 552-1122 

CAPANEMA 

LUCIANO DOROCHOWICZ 
Portaria n° 5767/2014 

Presidente da Comissão 

HELIEL PEDRO ENGEL 
Portaria n° 5767 /2014 
Membros da Comissão 

- M  

CLAIR 
Portaria n 
Membros da Comissão 

SALVADORI 
7/2014 

omissão 

Prefeitura .711uníciyal de 
Capanema Ail 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA E 
JULGAMENTO 

LICITAÇÃO: 041 - Convite 

Aos nove dias de setembro de 2014, as nove horas, na MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza Nr 1080, nesta 
cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, 
designada pela Portaria Nr 5767/2014, constituída pelos Srs. CLAIR JOSE 
WALTER, EDINA LUCIANE ESCHER SOTT, HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO 
DOROCHOWICZ e MARILUCI CANDIOTO SALVADORI, com o objetivo de julgar a 
Licitação Publica, sob a modalidade Convite, veiculado através do nr 041, que 
tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, a Comissão atestou o comparecimento 
das seguintes empresas: COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA, MANICA & 
MANICA LTDA e COMERCIO DE ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA. Inicialmente a 
Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura dos envelopes 
N001, contendo a documentação de cada proponente os quais foram conferidos e 
Rubricados pela Comissão e pelos representantes das proponentes. Examinada a 
documentação a comissão julgou habilitadas somente as empresas COMERCIAL 
DE TECIDOS NICO LTDA e MANICA & MANICA LTDA. A empresa COMERCIO DE 
ROUPAS FEITAS EUVILAR LTDA foi desclassificada por não apresentar a certidão 
exigida no item 8.2.1, letra g). As proponentes nada argüiram sobre os 
documentos apresentados e firmaram termo de Renuncia ao Direito de impugna-
los, razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à 
sessão. Abertos os envelope N002, contendo as propostas de preço das 
proponentes habilitadas, foram os mesmos conferidos e rubricados pela comissão 
e pelos representantes das proponentes. De Acordo com o Edital, a Comissão de 
Licitarão checou a seguinte classificarão por item: 
VENCEDORES 
Fornecedor Lote Item PrOuto/Serviço Marca Quantidade Preço 
MANICA & 
MANICA 
LTDA 

1 1 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO 
PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 
COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

SERGIPE 
INDUSTRIAL 
200 FIOS 

540,00 14,98 

MANICA & 
MANICA 
LTDA 

1 2 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA 
COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO 
POR 100% ALGODÃO 

TNG 864,00 5,88 

MANICA & 
MANICA 
LTDA 

1 3 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm 
DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% 
ALGODÃO 

PAPI 3.450,00 4,78 



Prefeitura 
Capartema 

PORTARIA 5934/2014 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 041 - MODALIDADE - Convite 

Considerando que o procedimento licitatório esta de acordo com lei n° 8666/93 e 
suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação 
modalidade Convite n° 041/2014 e Adjudico, objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS 
DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, 
MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, 
apresentando o(s) vencedor es pelo critério menor preço por item; 
Fornecedor Item Produto/Seniiço Marca Quantila0a , Prima 
MANICA & 
MANICA 
LTDA 

1 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO 
PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 
COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

SERGIPE 
INDUSTRIAL 
200 FIOS 

540,00 14,98 

MANICA & 
MANICA 
LTDA 

2 TECIDO FLANELA FUSTÃO ESTAMPADA 
COM 80 cm DE LARGURA, COMPOSTO 
POR 100% ALGODÃO 

TNG 864,00 5,88 

MANICA & 
MANICA 
LTDA 

3 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 cm 
DE LARGURA, COMPOSTO POR 100% 
ALGODÃO 

PAPI 3.450,00 4,78 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite N° 041/2014, R$ 
29.660,52 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Cinqüenta e Dois 
Centavos). 

Homologo a presente licitação, 

CAPANEMA, 12 de setembro de 2014 

LINDA IR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 



Prefeitura ifurtícipai 
Capanema 

DISPENSA DE WITAÇÂO IN 015-2014 

AQUISIÇÂO DE CABOS DE REDE E CANALETAS PARA assitimingiio Fina E ISGEA DA REDE RONA DA SEDE 
DA PRETEITURA DE CAPANEMA PR, em conformIdade comoincito II do artigs 24 da Lt 8.666/91 

Capanema-Pr, 03/00R014. 

EXTRATO DE CONTRATO N° 189/2014 
Processa (Datum N° 015/2014 

Data da Ristratura: 	119/59/2014. 
Contratara: 	tiusidpb de Capanerna-In 
Contratada: 	300 KARM -ME 
Objeter. AQU6I950 DEGBOS DE REDE E MUTAS PARA REESTRLITLIRASÃO FISKA E IDGICAOA 9E0E INTERNA DA 
SEDE DA PRERITHRA DE CAPANENA • E. 
Data UND de vignincla 09)050014, data final tle vigênda 03/10/2014. 
Valar total: 42885,00 (Ute*, Oitcantes e banta e Du Reas). 

Undanta: Rata de bua eerardn 
Retrita tungt 

uou134 

o 
6.° TEMO ADITIVO TO COOlratO 119  120/2004 Que entre 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de 
Outro lado a Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA. 

Pelo presente Instrumento particular que fuma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Insatta 
no Cadastro Nacional de Pessoa lorídica (CNP]) sob o n° 75.972,760/0001-60, neste ato 
representada pela Prefeita Municipal abato assinado, doravante designada PREFEITURA, 
senhora UNDAMIR MARIA DE (ARA DENARDIN, insatta no CPF/MF sob o n° 991254.1139-53 
abale assinado, doravante designada CONTRATANTE, e de outra lado e empresa A.A. 
COLUSSI & CIA LTDA, pessoa Drldlca de dbelto privado, R PADRE CURVA, 303 - CEP: 85760000 

BAIRRO; CENTRO, inserta no CNP) sob o rP 84.840.503/0001-65, neste att,  par  seu 
representante legal, ALDEMIR COLOSSO UP:5E4.947.489-68 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujei asas normas da Lei 8.666/93 e suas alteraçöas 
subseqüentes, ajustam a presente Contrato, em decorrência do Edital Tornada de praças n° 
006/2012, mediante as seguintes dáusulas e condiges. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Contrato firmado em 19/06/2012, objeto do Edital de lititacto, 
Modalidade Tomada de preços n.4  005/2012, entre as aortas acima identifieadas, para 
CONTRATAÇAO EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA CANAUZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTAÇÃO PCLIFDRICA CON PREDRAS IRREGULARES LIGANDO A PONTO TURLSTICO DO 
ROTEIRO DE TURISMO DOCE IGUASSU EM ATENDIMENTO AO 5ICONV N° 76437/2011 E 
CONTRATO DE REPASSE N° 373569.49/2011-MINISTERI0 DO TURISMO/CAIXA, conforme 
memorial desallivo (anexo 11) e formulario padronizado de proposta (anexa 06), fica 
prorrogado o prazo de exectiOo do Contrato o° 120/2012 para mais 03 (tub) meses comidos a 
parUr da data de termino do 5°  adltIvo do contrato. 

CLAUSUIA SEGWIDA: As demais dausulas do contrato origirtário, vão atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados tullarn o presenta em 02 (duas) vas de igual teor e forma na 
presença das tiXernunhas abaixo. 

menu 18/09/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 	 A.A. COWSSI & CIA LIDA 
LINDAMM MARIA DE LARA DENARDIN 	 AUDEMIRCOLOSSI 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
	

NOME: 
CPF: 
	

CP8 

Prefeitura Municipal de Cammerna — Eriado do Parad 
Av. Parigot de Souza, 1080— Capanema —Paraná — Centre. 

AVISO DE LICITAÇÃO— TOMADA DE PREÇOS 01712014 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizara 
Processa Licitatário, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Props 0'61712014 — PMC 
Tipo de Julgamento:Menor preço GLOBAL. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE 852,22 MV NO CENTRO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA — PR, LOCALIZADO NA RUA 

MORES, LOTES 04 E 14 DA QUADRA 30, SETOR NI., EM 
sTENDRAMD AO CONV6.N1O 042/2014 —SESATIJSSAÚDE 

Abertura das propostas: 09:00 boms do dia 06 de Outubro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080-
Capanema —Parada — Centre. 
Demais infart:nackes podetSo ser oblidas ao endereço acima citado em hette 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 19 de Setembro de 2014 

Lindamir Maria de LaraDenardin —Prefeita Municipal 

 

Prefeinwa MItuncI Mal de Capanema— Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1080— Capairma — Pataná — Centro. 

AVISO DE LICITAÇÃO—PREGÃO PRESENCIAL N°047/2014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processa Liciritário, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial 047/2014 —PMC 
Tipo de Julgamento: Menor prego por ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS E CAMISETAS DE UNIFORME 
PARA DISTRIBUIÇÂO GRAILITA ENTRE OS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA —PR. 
Abertura das propostas: 09J30 hotas do dia 01 de °mikro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema. Av. Parigot de Souza, 1010—
Capanema — Paranå Centro. 
Demais informações Mede ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 19 de Setembro de 2014 

Gabriel Felipe Cipriani Pregoeiro 

Prefeitura illuni4arä 
Capanema 

EXTRAIO DE CONTRATO Na 114/2014 
Tomada de preços No 016/2014 

Data da Assinatura: 12/09/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 
SANITÁRIOS, CADA UM COM 3,22 M2, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA, 
CAIXA DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, A SEREM CONSTRUÍDOS NA ZONA 
RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 
N° EP 0046/2013 - FUNASA, 
Data Itrial de Agindo 12/09/2014, data final de vigência 11/042015. 
Valor total: R$ 255.300,00 (Duzentos e Cinqüenta e Unto Mil e Trezentos Reais). 

Undamir Maria de Lara Derardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Slunicipatå 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO N° 195/2014 
Convite 00  041/2014 

Data da Assinatura: 12/09/2014. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MANICA & NANICA LIDA 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL 
FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
Data Initial de Agindo 12/09/2014, data final de vigéncia 11/09/2015. 
Valor total: R$ 29.660,52 (Vinte e Nova Mi, Seiscentos e Sessenta Reais e Cinqüenta e 
Dois Centavos), 

Undamir Maria de Lara Denardm 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Yunicipar 
Capanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2014 
Pregão Presencial N2  043/2014 

Data da Assinatura: 17/09/2014. 
Contrabanbe: 	Munidpio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	DIDIGAS - COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LIDA - EPP. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - 
GLP • PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 
CAPANEMA - PR. 

Valar total: R$ 25.513,00 (Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Treze Reais). 

Undamir Maria de Lara Retardio 
Prefeita Municipal 

,..........- , Prefeitura .31unicipafå 
Capanema 

PORTARIA 593312014 
TERMO DEHOMOLOGAÇÃO E ATOADJUDICATÓRIO 
LICITAÇÃO: 016 -MODALIDADE -Tamda de preços 

Consterando que o procedimento licitatito esta de acordo com lei n° 1666193 e suas alterasbes, 
especialmenle em ses artigt 43, homologo o Edital de Uttaga modalidade Tomada de preços n° 
01612014 e Adjudico, dito: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANN ÄRIOS, CADA UM COM 3,22 M°, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
HIDROSSAIIITÁRIA, CAIXA. DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. A SEREM 
CONSTRUIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA • PR EM 
ATENDIMENTO AO CONVÉNIO N' EP 004512013 . FUNASA. Em =prima* ao dis i ruo  no 
0.109, parágrafo 1 da Lm 6.666, de 21 de Junho de 1993, toma-s- 	ibico o resultado da iciaçi... 
em epigrafe, apresrkrido o(s)vencedor(es) pelocritérir —nor seco atual 

	

trennerf 	 Irar 	1 

	

-_ 	......._. 	 ._ 	. 	. 
CA,..:,oinn110 CONSTRUTC7 , lEoGnArnArVA LifrA -ME 	 i, 	i 
Vala total dos gastas coma Linda& modaidade Tornade de preços N' 016120'. - . 15 255.330,00 
(Duzentos E Cinqüenta e Gota Mil e Trezentos Rea6). 
Homolog° a presenta hdlacão, 

CAPANENA, 12 de setembro de2014 
LINDAMIR MARIA DE PARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

.4 
Prefeitura Municipal ä 

Capanema 

PORTARK 5934I2014 	. 
TEhmoo61431ititt9A(331111500.1UOICATÓRI0,  

- 	LICITAGAD: 941 -MODALOADE -Cent 
~amt que a pnucedlmento Matbit esta de atado com tel n° 8666193 e stos atterapées, 
espediatneit em seu entigo43, homolago o Edilal de Uritagão modafidade Con* n° 041t2D14 e 
Adjudite, objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONAIJZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 

PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMIUA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Em ombe* ao cispasto no art,109, paragraf° 1 da LIN 8.690, de 21 de junho de 1993, tornas 
itlico o resultado da Itikáo em epigrafe, apresentando tis) vencedges) pele crIéro menar 
reco por Rem 
■nan.  

CA d MANICA LTDA 	 1, 2e 3 
Vala total dos gastos com a Utgå° modalidade Conte N' 041/2014, R$ 29.660,52 Mote e Nove 
Mil, Seiscentos e Sessenta Real e anDenta e Dois Centras). 
Homologa presenta licirigão, 

CAPANEMA 12de setembro de 2014 
LINDAMR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura ifunitiyal å 
Capanema 

PORTARIA 5936/2014 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO: 043 - MODALIDADE • Pregão 

Considerando que o procedimento kittat esta de acordo com as leis n° 8666193 e 
10.520102, e suas alleraçães, especialmente em seu artigo 43 homologo o Edital de 
licitarOo modalidade Pregão n° 043/2014, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - PARA USO EM TODAS 
AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR Em 
cumptento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se púbico o resultado da beta* em epigrafe, apresentando o(s) 
vencedor(es) pelo critério menor preço por km; 
VENCEDORES 
Fy:ou-tr.: 
NASAs - CuMERCIO 
DE GAS E 
TRANSPORTE LIDA- 
EPP 

1 	1 CARGA DE GAS 
LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO (GIP) COM 
130g, ENVASADO. 

SUPERGASBRAS250,00 
	 ~ 

34,90 

DLOIGAS - COMERCIO 
DE GÅSE 
TRANSPORTE LIDA .. 
EPP 

1 	2 CARGA DE GAS 
QUEFEITO DE 

PETRÓLEO (GIP) COM 45 
kg. 

SUPERGASBRAS 120,00 139,9 
9 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão N 	04312014, R$ 
25.513,00 (Vinte e Cinco Må, Quinhentos e Treze Reais). 

Homologo a presente ficka*, 

CAPANEMA, 17 de setembro de 2014 

UNDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 
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CONTRATO N° 195/2014 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA MANICA & 

MANICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vínculo 
empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob 
o n° 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 MANICA & MANICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
75.727.156/0001-78, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 826 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)IVONE POSSATO 
MANICA, inscrito no CPF n°555.138.249-49, residente e domiciliado em Capanema/PR, 
doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da 
Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições 
estabelecidas na licitação realizada na modalidade Convite N° 041/2014, que fazem 
parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

L1. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 

PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO 

INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA 

FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, conforme descrito no edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 

CARTA CONVITE N° 041/2014, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE. FORNECIMENTO 

2.1- Os objetos do presente certame deverão ser fornecidos em parcelas, isto é, as 

entregas deverão ser subdivididas conforme previstas no Termo de Referência e neste 

instrumento contratual. 

3. CLAUSULA TERCEIRA-  DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE 

ENTREGA DOS OBJETOS 

3.1. O objeto deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 
Item Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 
Unidade 
de medida 

Quantid 'Preço 
ade unitário 

Preço total 

1 TECIDO PARA FORRO DE CAMA, TIPO 
PERCAL 200 FIOS, 2,5 m DE LARGURA 
COMPOSTO POR 100% ALGODÃO 

SERGIPE 
INDUSTRIAL 
200 FIOS 

ML 540,00 14,98 8.089,20 

2 TECIDO FLANELA FUSTÃO 
ESTAMPADA COM 80 cm DE 

TNG ML 864,00 5,88 5.080,32 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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LARGURA, COMPOSTO POR 100% 
ALGODÃO 

3 TECIDO DE FRALDA DUPLA COM 80 
cm DE LARGURA, COMPOSTO POR 
100% ALGODÃO 

PAPI ML 3.450,004,78 16.491,00 

3.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da solicitação emitida pela 

Prefeitura Municipal. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados 

pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da 

marca, fabricante e prazo de garantia; 

4.1.1.1. Os materiais devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

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

4.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, 

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no 

Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos; 

4.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

4.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

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

previsto, com a devida comprovação; 

4.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

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

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

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

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 

do contrato. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a; 

5.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos; 

5.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de servidor especialmente designado; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

6.1. O valor do contrato é de R$ 29.660,52 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta 

Reais e Cinqüenta e Dois Centavos). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

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

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

6.2. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

7. CLÁUSULA. SÉTIMA - DA VIGÊNC1,11 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 12/09/2014 e 

encerramento em 11/09/2015. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DOPAG.AMENTO  

8.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

8.2.1.0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

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

especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

8.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

8.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

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

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

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

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

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

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

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

I 	(6 / 100) 

365 

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

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLÁUSULA NONA - DO PRA74) E CONDIÇÕ1S DE RECE131,MENTO DO OBJETO 

9.1. Quando a entrega dos materiais for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 

competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos materiais, para fins de 

recebimento definitivo. 

9.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os materiais, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos materiais e 

constatar e relacionar os materiais a que vierem ser recusados. 

9.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 

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

pendências verificadas. 

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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Conta da despesa  

2440 

Funcional pL gr ática 

11.002.08.244.0801.02045 

Fonte de recurso 

934 

Exercício da despesa 

2014 

UI 
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qualidade dos materiais entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos 

objetos até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

9.3. No caso de material rejeitado, a Contratada deverá providenciar a imediata troca 

por outro sem defeito ou de acordo com o Anexo 01, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas, ficando sob sua 

responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

9.3.1. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado 

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

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

(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 

9.3.2.0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

, 
10. CLÃUSULA'DÉCIM4..- DA DOTAÇÃO ORÇ MENTARIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada: 

10.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 

exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

11. 	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEtR4 - DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, ao qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração. 

11.1.1.0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

12.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado da contratação. 

12.1.2.As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

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

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

reajuste será convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o 

índice INPC/IBGE. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 1),1$ INFRAÇÕES E DAS SANCÕES 

ADMINISTRATIVAS 

13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAJ 

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

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. 'CLÁUSULA DÉCIMA QUITA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 

do edital. 

15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

15.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15.4.1. Devolução da garantia; 

15.4.2. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

15.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução 

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

multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do 

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

CAPANEMA - PR 



Testemunhas: 

Felipe Cipriani 
4.726.089-56 

NOME: Gil 
CPF: 55 

ari Huber 
19.969-b4 

B  e, 

Prefeitura StlunicipaC 
Capanema 

Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções 

previstas neste instrumento. 

16. CLAUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS CASOS OMIS&OJ 
16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

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

1990 - Código 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 transcrições. 

17. CLAUSULA DÉCIMA strnMA- DA PUBLICAÇÃO  
17.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município 

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

contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por 

sua conta. 

18. tLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FOI.I 
18.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, 

Comarca de Capanema-PR. 

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

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

um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPANEMA, 12/09/2014. 

LIND • IR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

IVONE POSSATO MANICA 
MANICA & MANICA LTDA 

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

CAPANEMA - PR 



Prefeítura Munícípatde 
Capanema 

D1565151 DE LICITACAO P° 0152914 

AQUISICAD DE eglOS DE REDE E MALMS PARA REESTRUTURACAO docasUSGCA DA REDE ODENA DA SHE 
04 PREFEIRIA DE CAPANEMA -PR, en eonformidade como lods° Il do artiga 14 tra Lá 0.666/91, 

Capanene-Pr, 09/09/2014, 

DMIATD DE CONITATO H° 1E9/2014 
Processo dispensa N°015/1014 

Data da Assinalura: 	090912014. 
Contrabete. 	Nunkte de Capenema-Pr. 
Centrerade 	ALN MAGIN] -ME 
Objeto. 141000E MOS DE same MIMAS sma rdsmagruagão FtSICAS arocA OA RENE-EM DA 
SEDE DA PRERSTURA DE CAPANERA • FR. 
Data Mal de vijAreia 09/09/2014, data final devIgêncla 68110/2014. 
Valar lott R17.089,00 	MO, Utmotas e Oitenta anm Reaq). 

Name We de tara Denanlo 
MMeta MunitON 

U 
	

v. 

05 

6.° TERMO ADITIVO ao CoMrato 	120/2012, que entre 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de 
outro lado a Empresa A.A. COOJSSI & CIA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA, avante 
no Cadastro National de Pessoa Jurídica (CNP)) sob o n° 75.972.740/0001-60, neste ato 
representada pela Prefeito Municipal abate assinado, doravante designada PREFEITURA, 
senhora UNDAPUR MARIA DE LARA DENARDIN, irscrita no CPF/MF sol o n° 990.254.189-53 
Mom° assinado, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado e empresa A.A. 
COLOSSI & CIA LIDA, pessoa j:16db de direto Privado, R PADRE UREA 303 - CEP: 85760000 
• BAIRRO: CENTRO, 	inserRa no C141,1 sob 	n° 84.840.503/0001-65, neste ato por seu 
representante legal, ALDEMIR COLUSSI CPF:524.947.489-68 ao em assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes Maltas as normas da Le 8.666/93 e elas alteraGies 
subseqüentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 
006/2012, mediante as seguintes cláusulas e condigles. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Contrato firmado em 19/06/2012, objeto do Edital de licitação, 
Modalidade Tomada de preços n.° 006/2012, entre as partes adora identificadas, para 
CONTRATACAO EMPRESA PARA EOECUÇAO DE OERA CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTACÃO POLIEDRICA COM PUDRAS IRREGULARES LIGANDO A PONTO TIIRLSTICO. DO 
ROTEIRO DE TURISMO DOCE IGUASSU EM ATENDIMENTO AO SKORV IN 76437/2011 E 
CONTRATO DE REPASSE N° 373569•49/2011-MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, conforme 
memorial descritiva (anexo 11) e forrnutário padronizado de pmposta (anexo 06), fica 
prorrogado o prazo dé «molo do Contrato nr,  120/2012 para mais 03 (tréS) meses corridos a 
partir da data de termino do 5° adithro do contato. 

CLAUSUIA SERUM: As demais debeles do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, pensumen inalteradas. 

E, por assim estares ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
preSeng das testemunhas abano: 

ipanema 18/09/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 	 A.A, COWSSI & CIA LIDA 
LINDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN 	 ALDENIR COLOSSO 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 

NOME: 
OPP: 

Prefeitura Municipal de Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 017/2014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, loma público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seger: 
Modalidade: Tomada de Preços n°  01712014 -PMC 
Tipo de Julgamento: Menar preço GLOBAL. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE 852,22 AP NO CENTRO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR, LOCALIZADO NA RUA 
IRLIORLS, LOTES 04 E 14 DA QUADRA 30, SETOR N.E., EM.  
ATENDIMENTO AO CONVENIO 041'2014 - SESÅ/PUNSAT:IDE. 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 06 de Outubro de 2014 
Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Paiigot de Souza, 1080-
Capanema -Param- Centre. 
Dentais informgdes poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 19 de Setembro de 2014 

Lindamir Maria de Tara Denardin - Prefeita Municipal 

Prefeilma hltuficipal de Capanema-Estado do Param' 
Av-Parigot de Souzaj  1980- Capanema -Puma Centro. 

AVISO DE LICITAÇÂO PREGÃO PRESENCIAL N' 0472014 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público mie realizará 
Processo Licitaddirio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial n° 047/2014 -PMC 
Tipo de Julgamento: Menar preço por ITEM. 
Objeto. AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS E CAMISETAS DE UNIFORME 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE OS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR 
Aberona das propostas: 09:00 horas do dia 01 de Outubro de 2014 
Lamt: Prefeitura Municipal de Capanema. Av. Pangat de Som, 1090-
Capanema - Panam - Centro, 
Demais infomiações poderão ser obtidas no endereço mima citado ena horário 
normal de expediente. 

Capanema•Pr, 19 de Setembro de 2014 

Gabriel Felipe Cipriani Pregoeiro 

Prefeitura Yunicipaffe 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 154/2014 
Tomada de preços No 016/2014 

Data da Assinatura: 12/09/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 
SANITÁRIOS, CADA UM COM 122 M2, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANTTÁRIA, 
CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, A SEREM CONSTRUÍDOS NA 20 NA 
RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 
N° EP 0046/2013 - FUNASA. 
Data Inicial de vigência 12)09/2014, data final de vigincia 11/02/2015. 
Valor total: R$ 255.300,00 (Buenos e Cinqüenta e Cinco Mil e Trezentos Rodin). 

Undamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Trefeitura Yunicipar ä 
Capanema 

ERA» DE CONTRATO No 195/2014 
Convite No D41/2014 

Data de Assinatura: 12/09/2014, 
Contratante: 	Muniripio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MANICA 8 MARIA LIDA. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
Data Inicial de vigência 12/09/2014, data final de vigência 11/09/2015. 
Valor total: R$ 29.660,52 (Vinte e Nove MO, Seiscentos e Sessenta Reais e Cinqüenta e 
Dois Centavos), 

Undamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Yunieiya 
Capanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2014 
Pregão Presencial 00  043/2014 

Data da Assinatura: 17/09/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	DREGAS - COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LIDA - EPP, 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

- PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 
CAPANEMA - PR. 

Valor total: R$ 25.513,00 (Vinte e Onda Mil, Quinhentos e Treze Reais). 

Undamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

rir
Prefeitura YunicipaC ä 

!i 

1̀1esureil" 	 Capanerna 

PORTARIA5933/2014 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 016 - MODALIDADE -Tornada de preços 
Considerando que o procedimento Pedale n° esta de acordo amo lei if 8666193 e suas alteragles, 
especialmente em sea aitgo 43, barndop° o Edital de licitação modalidade Tornada de preços n° 
01612014 e Adjudico, objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS, CADA UM COM 822 kl', INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 
HIDROSSANITARIA, CAIXA DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. A SEREM 
CONSTRUIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, EM 
ATENDIMENTO AO CONVÉNIO N' EP 004812013 i FUNASA Em cumprimenba ao disposto no 
ast.109, parágrafo 1 da lei - 666, de 21 de junho de 1993, toma-se Mildra° o resultado da Ida* 
em made. apresentando resIvencedorfesloelo utåt menor orem Mobat 
ki,Le.....r 	 N2n 	1 

rAcHik,,,,,,,,-..,-.,T(MA i ENGEMARIA LTDA - ME 	 p 	I 
Valor toa dos gastos com a Lida* modaidade Tomada de preços N° 01612014, RO 255.300,00 
(Duzentos e Cinqüenta e Cinco Mil e Trezentos Reas). 
Homedgo a presente Mação, 

CAPANEMA, 12 de atembro de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARADENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal.  de 
Capanema 

PORTARIA 5934/2014 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 041 i MODALIDADE • Casta 

Considerando que a procedimento banade esta de =do coto lei n° 9666193 e mas atterapies, 
especianede em sai artigo 43, homologo o Eld de Licitação modardade Convite n° 041,2014 e 
Adjudico, objeto 	AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONAUZÁNTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 

PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
Em cumprimento ao oisposto ro art109, parágrafo 1 da Lei 8.618, de 21 de junho de 1993, toma-se 
am o resultado da fellatio en epígrafe, apresentando o(s) veneettor(es) pelo ecoem menor 

mom ror hrr. 
YTIt 	!ill' 

Ptiok a MAKA LITA 	 11,2e3 	 1 
Valor total dos gastos can a lägda modalidade Conde N° 04112014, RS 29.660,52 (Mate e Nova 
Mil, Seimantos e Sessenta Reais e Cinallenta e Don Centavos). 
Homo* a presenba enigt, 

CAPANEMA 12 do setembro de 2014 
UNDAMR MARIA DE Lm DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

,--' ,, 	Prefeitura MunicipaC å 
Capanema 

PORTARIA 593612014 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO: 043 - MODALIDADE • Pregåo 

Considerando que o procedimento licitatário esta de acordo coro as leis n°  8666193 e 
10.520102, e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de 
Licitação modalidade Pregão n°  04312014, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÕLE0 - GLP - PARA USO EM TODAS 
AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA • PR Em 
cumprimento ao disposto no art109, parágrafo 1 da Lei 8.568, de 21 de junho de 
1993, toma-se púbico o resultado da licitação em epigrafe, apresentando o(s 
vencedges) pelo critério menor preço por item-, 
VENCEDORES 

b101On., - .....,Meft,..,“) cuPÉRGASERAS 250,00 14,99 1 	t CARGA DE GÁS 
DE GAS E LIQUEFEITO DE 
TRANSPORTELTDA- PETROLEO(GIP)DDM 
EPP 131g,ENVASADO. 
DIDIGAS • COMERCIO 1 	2 CARGA DE GÁS SUPERGASBRAS120,00 139,9 
DE GAS E LIQUEFEITO DE I 
TRANSPORTE LIDA- 
EPP 

PETROIE0 (GLP) COM 45 
ko 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão N 	04312014, R$ 
25.513,00 (Vinte e Cinco Mg, Quinhentos e Treze Reais). 

Homologo a presente licitação, 

CAPANEMA, 17 de setembro de 2014 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 



MANICA & MANICA LTDA 
IVONE POSSATO MANICA 

Gilso 	aun uber 
3.361.513-8 

CP 566.119.969-04 

Capanema - PR, 11/09/2015. 

TESTEMUNHAS: 

LI N 
ICIPIO DE CA 

MIR MARIA 
NEMA - PR 
E LARA DENARDIN 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 195/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PARANÁ 
e de outro lado a empresa MANICA & MANICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (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 MANICA & MANICA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, N° 826 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNPJ sob o no 75.727.156/0001-78, neste ato por seu representante 
legal, IVONE POSSATO MANICA, CPF:555.138.249-49 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Convite 
n° 041/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 12/09/2014, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.0  041/2014, entre as partes acima identificadas, para 
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Devido ao saldo positivo do presente contrato, aditiva-se o 
seu prazo de vigência para mais 03 (três) meses, para a aquisição do restante dos 
materiais. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

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

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

Sems de 11citações 

1.. Termo Aditivo ao Contrato n°195/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa NANICA & MANICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP)) sob o n. 
75.972.750/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Munidpal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n. 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de ouro lade a empresa MANICA & MANICA LTDA, pessoa Jurídica de 
direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, N° 826- CEP: 85750000 - BAIRRO: 
CENTRO, Inscrita no CNP) sob o n° 75.727.156/0001-78, neste ato por seu 
representante legal, IVONE POSSATO NANICA, CPF:555.138.249-49 ao fim assinado, 
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência 
do Edital Convite n° 041/2014, mediante as seguintes cláusulas e cond:o5es. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 12/09/2014, objeta do Edital de 
licitaçáo, Modalidade Convite n.. 041/2014, entre as partes alma identificadas, para 
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A 
FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Devido ao saldo positivo do presente contrato, aditiva-se o 
seu prazo de vigEnda para mals 03 (três) meses, para a aquisição do restante dos 
materiais. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, nao atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustadas rimam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo, 

Capanema - PR, 11/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR MANICA & NANICA LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 NONE POSSATO NANICA 

TESTEMUNHAS: 

Municipio de Capanema - PR 

kor de Licitages 

3.. Termo Aditivo ao Contrato no 060/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa CONSTRUTORA CASAGRANDE 
LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP)) sob o n° 
75.972.750/0001-60, neste ato representada pee Prefeita Municipal abalxo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n. 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, situada a AV CAXIAS DO SUL, n° 660 - SALA 02 - CEP: 
85750000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPI sob o n° 06.125.716/0001-00, neste 
ato por seu representante legal, GILBERTO CARLOS FURLAN, CPF:024.930.949-13 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da 
Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato, en 
decorrência do Edital Tomada de preços n° 007/2014, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 16/04/2014, objeta do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de preços n.. 007/2014, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA TRAVESSA N° 5, LOTE 5-6-A DA QUADRA 
09, SETOR SO, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
TOTALIZANDO UMA AREA DE 407,00 M°, conforme memorial descritivo (anexo 11) e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06),aditiva-se o prazo de 
vigência do presente contrato para mais 120 dias, considerando a falta dos aportes 
financerros por parte do Governo do Estada do Paraná, que inviabillzou o término da abra 
no prazo estipulado antenormente. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originárlo, náo atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

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

Capanema 15/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	 CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN GILBERTO CARLOS FURLAN 

TESTEMUNHAS: 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  137/2015 
Pregão Presencial N. 043/2015 

Data da Assinatura: 16/09/2015. 
Contratante: 	Munidp10 de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA - EPP. 
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LAUDADOS EM PACIENTES ATENDIDOS 
PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA - PR. 

Valor total: R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinqüenta reais). 

Lindamir Maria de Lam Denardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

4.. Termo Aditivo ao Contrato n. 150/2014, que entre sl 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM SC LTDA ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nadonal de Pessoa Jurídica (CNP¡) sob o nr 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita na CPF/MF sob o n. 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM SC 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AV RIO GRANDE DO SUL, S/N - 
CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPI sob o n. 04.726.528/0001-01, 
neste ato por sua representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, 
CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços n° 015/2014, mediante 
as seguintes cláusulas e condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 16/07/2014, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada cie preços n.. 015/2014, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PERNAMBUCO, ENTRE A AVENIDA INDEPENDÊNCIA 
E A AVENIDA GERALDO FULBER, PERÍMETRO URBANO DE CAPANEMA - PR, 
TOTALIZANDO UMA AREA DE 11.310,52 M., conforme memorial descritivo (anexo 11) e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06),aditiva-se o prazo de 
vigência do presente contrata para mais 180 dias, pois o projeto está sendo realizado 
inteiramente com recursos próprios e, em função da dimínuiçlo da arrecadação 
municipal e a crise financeira que assola o Pais, a obra continua em andamento, porém 
realizada de acordo com os recursos disponíveis deste Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

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

Capanema 15/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	CAW SERV. DE TERRAPLENAGEM SC LTDA ME 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA 

TESTEMUNHAS: 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°044/2015 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma púbico que lealizará 
Processo Licitatório;  nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregão Presencial na 044/2015. 
Tipo de lulgamento: Menor preço por item. 
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEIVAS DE 
GRAMA, INSTALADAS, E DE PEDRAS TIPO GRANITO, INSTALADAS, 
PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR EM 
REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE BENS PÚBLICOS. 
Abertura das propostas: 1600 horas do dia 30 de Setembro de 2315. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 
Demais informações poderio ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pt, 18 de Setembro de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

item 

PALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA SIC LTDA • EPP 

Valor total dos gastos coei a Licitação modalidade Pregão N° 002015, R$ 6.650,00 (sok mil, 
seiscentos e cimfilartia reais). 

Homologo a presente licitação, 
Capanema - PR, 16 de setembio de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

1 

Município de Capanema - PR 

PORTARIAN°82592015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO: 043 - Modalidade: Pregão 
Considerando que o procedimento kitalódo está de acordo meras leu 	10.520102 e n° 

8665193 e suas alleraçães, especialmente CM seu anigo 43, homologo o Edital de Licitação 
modalidade Pregão n° 04312015, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LAUDADOS EM 
PACIENTES ATENDIDOS PEIA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA • PR. Em mg:lento 
ao disposto no ar1.109, paragefo 1 da Lei 8.666, de 21 de judo de 1993, tornaie público o 
coitado da licitação em epigate, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por 
tem; 

Município de Capanema — PR 

Setor de Lidtanks 

EXTRATO DE CONTRATO N° 139/2015 
Convite No 014/2015 

Data da Assinatura: 17/09/2015, 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MESUL MOVEIS ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA ME. 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO, COM 
INSTALAÇÃO, DE LOUSAS BRANCAS E PORTAS, A SEREM COLOCADAS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA • PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PARA 
APOIO À MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA 
BRASIL CARINHOSO • RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 16/2013. 
Data Mal de vigência 17)09/2015, data final de vigência 15/11/2015. 
Valor total: R$ 15.917,60 (quinze mil, novecentos e dezessete reais e sessenta 
centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Refeita Municipal 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

05 OTram eta 
C P erna, 18 de setembro d 

Município de Capanema — PR 

Setor de Liagn'es 

EXTRATO DE CONTRATO 140 138/2015 
Convite N° 014/2015 

Data da Assinatura: 17/09/2015. 
Contratante: 	Município de Capanemalk. 
Contratada: 	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 
ME. 
Objeto:CONTRAT40 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARQUES 
INFANTIS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA - PR, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA PARA AP010 h MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - RESOLUÇÃO 
CD/ENDE N° 16/2013. 
Data Inicial de vigência 17/99/2015, data final de vigênda 15/11/2015. 
Valor total: R$ 22.422,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais). 



Gelci 	rlise Renner Casaril 

Secretária de Finanças 

Município de Capanema - PR 

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

CAPANEMA - PR 

Município de Capanema - PR 

TERMO DE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Ref: Aditamento do Prazo do Contrato n° 195/2014 — AQUISIÇÃO DE 
TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

O Município de Capanema, após os trâmites licitatórios, firmou o 
Contrato n° 195/2014, com vigências de 12/09/2014 a 11/12/2015, com a 
empresa Manica & Manica LTDA, para aquisição de tecidos diversos para a 
utilização em cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa De 
Atenção Integral à Família - PAIF, ministrados através da Secretaria Da 
Família e Desenvolvimento Social. 

Insta destacar que resta um saldo positivo do contrato, pois não foram 
adquiridos alguns itens em sua totalidade. Diante destes fatos, 
SOLICITAMOS o aditamento do prazo deste contrato por um período de 04 
(quatro) meses para que possamos finalizar a aquisição, haja vista uma 
grande vantajosidade para a Administração, pois irá efetuar as compras com 
os preços antigos, ou seja, mais baratos do que se encontram hoje no 
mercado. 

Capanema, 16 de novembro de 2015. 



Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Minuta do 2.0  Termo Aditivo ao Contrato no 195/2014, que 
entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA —
PARANÁ e de outro lado a empresa MANICA & MANICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (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 MANICA & MANICA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, N° 826 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNPJ sob o no 75.727.156/0001-78, neste ato por seu representante 
legal, IVONE POSSATO MANICA, CPF:555.138.249-49 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Convite 
n° 041/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 12/09/2014, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 041/2014, entre as partes acima identificadas, para 
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, aditiva-se o presente contrato para mais 04 (quatro) meses, 
conforme no Parecer Jurídico n° 	/2015, devido ao saldo positivo existente, visando a 
aquisição de todos os itens em sua totalidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

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

Capanema - PR, XX/XX/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR MANICA & MANICA LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 IVONE POSSATO MANICA 

TESTEMUNHAS: 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Com efeito, ante as razões emanadas pela Secretaria de Finanças, 
determino o encaminhamento à Procuradoria Jurídica para deliberar 
acerca da viabilidade do processo. 

Capanema — PR, 27 de Novembro de 2015. 

LIND À R MARIA r E LARA DENARDIN 
REFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 



000148 Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 182/2015  
CONVITE N° 41/2014  

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO. CONTRATOS N° 195/2014. CONVITE 
N° 41/2014. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa 
Procuradoria Jurídica Termo de Solicitação e Justificativa e minuta de 
aditamento contratual, referentes à carta convite n° 41/2014, cujo objeto 
é a prorrogação do prazo de vigência do contrato n° 195/2014, por 04 
(quatro) meses, para que a municipalidade possa se beneficiar do saldo 
contratual com os preços antigos. 

Consta no PA o Termo de Solicitação e Justificativa (fl. 145), 
a minuta do 2° termo aditivo (fl. 146) e o despacho de encaminhamento 
da Prefeita Municipal (fl. 147). 

o relatório. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em 
epígrafe.  

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se 
atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade das minute  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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900149 
Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

ressalvando, portanto, que todo procedimento deverá observar a 

legislação mencionada no corpo deste parecer, principalmente no  

tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma  
consideração acerca do mérito da presente contratação e da 

discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parãmetros  
dos serviços entendidos como necessários, bem como da forma para a 

sua execução.  

A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde 

que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo 

legal nos seguintes termos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
(—) 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econõmico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração 	do 	projeto 	ou 	especificações, 	pela 
Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporãneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 22 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

Consoante se verifica da Cláusula Sétima do referido 
Contrato, acostado as fls. 135/141, o prazo de vigência inicialmente 
previsto era de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, tendo 
início no dia 12/09/2014 e encerramento em 11/09/2015. Por força do 
1° termo aditivo, a vigência contratual foi estendida até o dia 
11/12/2015. 

A solicitante, a fl. 145, pleiteia o pedido de prorrogação 
contratual, sob o argumento de vantajosidade econõmica, vez que ante o 
saldo contratual, a administração poderá contratar os bens em questão 
no preço antigo. 

Ademais, é fato público e notório a dificuldade financeira que 
o país passa. Neste Município a realidade não é diferente, pois ensejou 
a edição do Decreto n° 6.000, de 25 de junho de 2015, que dispõe sobre 
a contenção de despesas em virtude da queda de arrecadação para 
manter as condições de equilíbrio entre Receita e Despesa no âmbito 
das Finanças Municipais, elegendo diversas medidas administrativas e 
de restrições orçamentárias para o efetivo controle da despesa pública.' 

1  Decreto 6.000, de 25 de Junho de 2015, Dispõe sobre a contenção de despesas em virtude 
da queda de arrecadação para manter as condições de equilíbrio entre Receita e Despesa no 
âmbito das Finanças Municipais. 
Art. 9° - Ficam ainda estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de 

restrições orçamentárias para o efetivo controle da despesa pública: 
I - Fica suspensa temporariamente: 
a) Concessão de licença para trato e interesse particulares, e licença prêmio, quando 

estas impliquem em nomeação ou contratações emergenciais para substituição do servidor 
afastado; 

b) Cessão de servidores com õnus para o Município, para órgãos federais e estaduais; 
c) Concessão de horas extras e diárias, salvo as autorizadas pela Prefeita Municipal; 
d) Concessão de novos auxílios, ajudas de custo e qualquer outro tipo de subvenção 

sociais. 
II - Fica proibida a realização de serviço extraordinário no serviço público municipal, 

excetuando-se somente os serviços essenciais, realizados pelos servidores lotados nas 
Secretarias Municipais de Saúde e Educação, e eventuais em casos de extrema necessidade, 
expressamente autorizados pela Prefeita Municipal 

III - Vedação de uso da frota de veículos municipais nos finais de semana e dias 
considerados feriados, bem como a sua utilizados a partir das 18:00 horas, ressalvados os 
casos emergenciais e aqueles expressamente autorizados pela Prefeita Municipal; 

IV - Contensão do consumo de energia elétrica em todas as unidades administrativas, 
utilizando somente a energia estritamente necessária para a realização das atividades de 
rotina, ficando estabelecida como a meta uma redução de 30% do nível médio do último 
trimestre. 

V - Suspensão de auxílio para realização de eventos promovidos por quaisquer instit ções, 
salvo os já previstos em data anterior ao presente decreto. 
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900151 
Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

A nosso ver, a dilação contratual buscada mostra-se oportuna 
e encontra-se devidamente justificada, e, pelo que consta do PA, não traz 
quaisquer outros ônus à Administração Pública, além dos 
originariamente previstos. Não obstante, tem-se que a prorrogação 
contratual atende aos princípios de economicidade e eficiência 
administrativa. 

Contudo, se mostra importante observar que a esta 
Procuradoria se manifesta favorável ao aditamento contratual no que 
tange a vigéncia contratual, todavia, a Administração deve-se atentar a 
existência de saldo no contrato, haja vista que diante do Relatório de 
empenhos por fornecedor (cuja cópia segue incluso ao presente Parecer 
Jurídico), até o momento já foram empenhados R$ 22.916,42 de R$ 
29.660,52 adjudicado pela contratada Manica 8s Manica Ltda. 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevãncia, que a 
veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 
inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 
aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal 
em caso de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade 
administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito 
Lei de Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, 
que criou outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de 
modo a tomar mais efetivos os princípio constitucionais da Administração 
Pública (art. 37/ CF). 

VI - Controle e racionalização da aquisição e utilização de material de expediente e de 
informática, devendo haver supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre os contratos 
vigentes. 

VII - Redução dos contratos de prestação de serviços, aqueles em que há possibilidade de 
supressão do objeto, exceto dos recursos vinculados, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) e, acordo com os contratos para redução temporária dos valores contratados; 

VIII - Controle rigoroso do uso de linha telefônica, ficando vedada a realização de ligações 
particulares; 

IX - Redução do fornecimento de gêneros alimentícios (café, chá, açúcar etc.) e material de 
limpeza em todas as unidades administrativas; 

Parágrafo Único - Fica determinado o prazo de vinte dias a partir da publicaç e deste 
Decreto para cada Secretario apresentar o plano de redução de despesa de sua sta. 
(destaquei) 
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900152 
Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da celebração do termo aditivo sob análise no contrato 
número 195/2014, desde que sejam providenciados: 

a) Juntada aos autos de toda a documentação de 
regularidade fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a 
comprovar que os contratados ainda satisfazem os requisitos de 
habilitação, caso a validade dos respectivos documentos apresentados na 
sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

c) A publicação dos extratos dos termos aditivos em 
análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com 
vistas a conferir-lhes validade e eficácia, em razão do princípio da 
publicidade, inerente a todos os atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 07 de dezembro de 2015. 

'(Qç‘ne\.e)- '  Romanti Eze Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. n° 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - 2015 
Relatório de empenhos por fornecedor 

Período: 01/01/2015 até 30/11/2015 non153 
Pág na 1 

Número 	Tipo Conta 	Fonte 	Unidade Projeto/Atividade 	Data 	 Natureza 
	

Valor empenhado 

102-3 MANICA & MANICA LTDA 22.916,42 

717/2015 O 2560 00934 11.002 08.244.0801.2045 03/02/2015 3390.30.23.00 U rsi IFORM ES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.202,96 

2048/2015 O 2560 00934 11.002 08.244.0801.2045 07/04/2015 33.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.696,40 

2049/2015 O 2560 00934 11.002 08.244.0801.2045 07/04/2015 33.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.757,00 

2166/2015 O 2590 00937 11.002 08.244.0801.2045 13/04/2015 3.3.90.3023.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.340,98 

4436/2015 O 2490 00000 11.001 08.244.0801.2041 21/07/2015 3.3.90.3023.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.132,70 

5634/2015 O 2560 00934 11.002 08.244.0801.2045 14/09/2015 3 3.90 30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.305,08 

5698/2015 O 2590 00937 11.002 08.2440801.2045 17/09/2015 33.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2481,30 

Total: 22.916,42 

Critério de seleção: 

Empenhos do exercício 
Tipo da licitação: 1 - Convite 
Número da licitação: 41 
Exercício da licitação: 2014 

ote 
	 0£R. 640 	- 

	 40 

(7'2_ o ,4 	- 

Emitido por: AR IELI KACIARA WONS, na versão: 5513 a 



 

Município de Capanema - PR 900154 

DESPACHO 

Dessarte, pelas razões emanadas pela Procuradoria Jurídica, 
as quais opinam pela plena viabilidade do processo, delibero pelo 
deferimento do aditivo, nos termos sugeridos pela Procuradoria 
Jurídica. 

Capanema — PR, 07 de Dezembro de 2015. 

LINDAM R MARIA DE LARA DENARDIN 
REFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 



Capanema - PR, 11/12/2015. 

MU ICÍPIO DE APANEMA - 
LI DAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

TESTEMUNHAS: 

ANI 
844.410-0 

F 084.726.089-58 

000155 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

2.0  Termo Aditivo ao Contrato no 195/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa MANICA & MANICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (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 MANICA & MANICA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, N° 826 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 75.727.156/0001-78, neste ato por seu representante 
legal, IVONE POSSATO MANICA, CPF:555.138.249-49 ao fim assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Convite 
n° 041/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 12/09/2014, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.0  041/2014, entre as partes acima identificadas, para 
AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
FAMÍLIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, aditiva-se o presente contrato para mais 04 (quatro) meses, 
conforme no Parecer Jurídico n° 182/2015, devido ao saldo positivo existente, visando a 
aquisição de todos os itens em sua totalidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

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

MANICA & MANICA LTDA 
IVONE POSSATO MANICA 

Gil 	Hubei 
.RG 3.351.513-8 
PF 555.119.969-04 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 540 014/2015. 

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS 
UNIDADES 134SICAS DE SALIM OF CAPANEMA - PR, em conformidade mm a lasso IV do artigo 24 da 
Lei 8 656/93 

Capanerna.Pr, 15/12/2015 

ENTRAI° DE CONTRATO An 19212015 
ProcessedSpInsa e 014/2015 

Data da Assailles' 	15/12/2015. 
Coritratante. 	mininpio de Capanema-R.  
Contratada 	 DRY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. 
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO MATO 
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAME DE CAPANEMA PR 
Data Sinal de tien. 15/12(2015, data final de vigência l4/03/2016. 
Valor total: RS 34.571,10 (tonta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reate e dez centavos). 

Urdam s Nana de tata Denardin 
Prefeita MINIME 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitaçêee 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  194/2015 
Pregão Presencial No 061/2015 

Data da Assinatura: 16/12/2015. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	SILVANA PARIS FRITZEN • ME. 
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO UNIFORME 
ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

Valor total: Rb 56.800,00 (cinqüenta e seis mil e oitocentos reais). 

Undamir Mana de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N'8299/2015 
TERMO OE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO: 061 Modalidade Pregão 
Considerando que o procedimento liciatáno eslá da acordo com as ais n° 10.520/02 e n' 

8566)93 e suas alterações, especialmente em seu algo 43, homologo o Edital de Licitação 
modalidade Pregão n°06112015, oblato' REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
DO UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. Em cumprimento ao disposto no 

a 109, parágrafo Ida Lei 8 668 de 21 de junho da 1993, toma-se pública o resultado da licitação 
em epigrafe, apresentando o(s) vernedogeslpelo critéria menor preço oor item: 

marimdc: 
ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME 

lar 
,283 

SILVANA PARIS FRITZEN - ME 4 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão N° 061/2015, RI 92.800,00 (novena 
e dois mil e macenlos reais) 

Homologo a armada lioitação, 
Capanema - PR 16 de dezembro de 2015 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

2. Termo Aditivo ao Contrato ne 006/2015, que entre a 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PARANÁ 
e de outro lado a empresa FACHINELLO CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrite no Cadastro Nadonal de Pessoa lurldica (MU) 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 n° 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a R TARDIOS, 688 - CEP: 
85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNP) sob o ne 03.574.097/0001-34, neste ato 
par seu representante legal, ROBERTO MATTES FACHINELLO, CPF 046.399.549-05 ao 
fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas 
da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato, em 
decorrência do Edital Tomada de preços n° 002/2015, mediante as seguintes cláusulas e 
condições. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 13/02/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de preços n.° 002/2015, entre as partes _acima 
klentificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ-MOLDADO, LOCALIZADO NA CHÁCARA 11, SETOR 5,E., 
CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 450,00 MJ, EN ATENDIMENTO AO 
CONVÉNIO 4789040/2013, PROCESSO N° 52001.001432/2013-54 - MDIC, conforme 
memorial descritivo (anexo 11) e especificado no formulário padronizado de proposta 
(anexo 05),aditiva-se o prazo de vigência do presente contrato para mais 06 (sels) 
meses para a possibilidade da finalização da obra e os trâmites de Prestação de contas, 
conforme Parecer Juridico n° 173/2015, pais os aportes financeiros por parte do 
Ministérto/Governo Federal não estão sendo repassados em dia devido à cose financeira 
que assola o Pais. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato odgInário, não atingldas par 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) lias de ,9,,a[ teor e 
forma ne presença das testemunhas abaixo. 

Capanema- PR,12/12/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR FACHINELLO CONST. E ENG. LTDA ME 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	ROBERTO MOUES FACHINELLO 

TESTEMUNHAS: 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

2.0  Tenro Addivo ao Contrato ne 195/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa NANICA & MANICA LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que fuma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa luddica (CNP)) 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 MANICA & MANICA LTDA, pessoa juridica de 
direito privado, situada a AV INDEPENDÊNCIA, N. 826- CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO, inscrita no CNP) sob o rt. 75.727.156/0001-78, neste ato por seu 
representante legal, IVONE POSSATO NANICA, CPE555.138.249-49 ao Erm assinado, 
doravante designada CONTRATADA, estando es partes sujeitas as normas da Lei ri.  

8,666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrata, em decorrência 
do Edital Convite n° 041/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • Conforme contrato firmado em 12/09/2014, objeto do Edital de 
Modalidade Convite n.R 041/2014, entre as partes acima Identificadas, para 

AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS 
PROFISSIONAUZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL 
FAMILIA - PAIF, MINISTRADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL,aditIve-se o presente contrato para  mals  04 (quatro) meses, 
conforme no Parecer Jurídico n° 182/2015, devido ao saldo positiva existente, visando a 
aquisição de todos os itens em sua totalidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato ortginano, não atingidas por 
este Termo, permanecem Inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados Firmam o presente em 02 (duas) vias de  louai  teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema - PR, 11/12/2011.  

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR MANICA & MANICA LTDA 
LINDAMIR MARIA SE LARA DENARDIN 	 IVONE POSSATO MANICA 

TESTEMUNHAS: 

Município de Capanema — PR 

Beata de Lassa« 

1 a Termo Aditivo ao Contrato n 263/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANd 
e de outre lado e empresa A. R. FASOLO ENGENHARIA 
LTDA. 

Pelo presente Instrumenta particular que arma de um lado, Município de 
Capanema, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, mscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa leidlca (CNP)) 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 990.254 189.53 abaixa assinado, doravante designado CONTRATANTE, e de outre 
lado a empresa A. R. FASOLO ENGENHARIA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, 
situada a AV DAS MISSOES, 374 • CEP: 85640000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNP) 
sob o no 17.553.685/0001-04, neste ato por seu representante legal, ADRIANO RAUL 
FASOLO, CFF:045.132.099-92 ao fina assinado, doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteraçóes subseqüentes, 
ajustam o presente Contrato, em decorrênda do Edital Convite n° 050/2014, mediante 
as seguintes cláusulas e Condieles. 

CLAUSULA PRIMEIRA • Conforme contrato firmado em 10/12/2014, objeta do Edital de 
11004090, Modalidade Convite n.. 050/2014, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRA FAÇÎÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PE SERVIÇOS DE 
MANUTEN 0 Do SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA - PR. Como o 
objeto do contrato se trata de um serviço continuo e de grande importâncla para a 
mu I I lo acres/a-se o arase.,  centre° rara male 02 reme) me At 

ra Dsseriels do p,rodJlo,se, , 	 ,lin ad, ta 
,a 

-araseras, 
dp 	. 	.0. 

1 	EXECUÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	ESPECIALIZADDOS 	DUNES 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PCIBLICA IDE 
CAPANEMA-PR 

2.00 W 115,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato origmano, nào atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por araire estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) -nas de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema - PR, 09/12/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA PR A. R. FASOLO ENGENHARIA LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 ADRIANO RAUL FASOLO 

TESTEMUNHAS: 

Município de Capanema — PR 

Setor del-tauon 

1P Termo Aditivo ao Contrato no 071/2015, ove entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PARANA 
e de outro lado a empresa TALLENT° CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA. 

Pelo presente rnmento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrit°

stru 
 no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 

75.972.700/0001.60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinada, 
doravante designada PREFEITURA, seeoro LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
Inscrita no CPF/MF sob o n1  990254.189-53 abalm assinado. doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 
pessoa Jurídica cie Ouen° privado, situada a ROD PR-I82, KM 464,0, S/N, MARGEM 
DIREITA - CEP' 857711000 	BAIRRO. INDUSTRIAL, inerita ris CNP) soir o 
04.379.027/0001-98, neste ato por seu representante legal, DE1411505 JOSE 
GONCALVES, CFF:619.924.459-15 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeitas as normes da Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, 
ajustam o presente Contrata, em decorréncia do Edital Tomada de preços n° 008/2015, 
mediante es seguintes olá usuras e condiç8m. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato Armada em 16/06/2015, objeto do EOR& de 
licitação, Modalidade Tomate de preços n.n 008/2015, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS INDEPENDÊNCIA E BRASIL - la FASE -
TRECHO ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E ALAGOAS, PERIMETRO URBANO DE 
CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO 7.213,68 HP, aditiva-se o prazo de vigência do Armernte 
contrato para mais 10 (dez) meses, conforme Parecer Juridico n° 181/2015, devido ao 
fato de que e obra esta Sendo realizada com recursas próprios, e a arrecadação aos 
cafres pelicos vem apresentando urna queda signIficativa nos últimos meses, 
principalmente com a dIminuiçâo do Imposto Sobre Serviços, devido a suspensão 
temporárla da construção da Usina Baixo Iguaçu, e a crise que assola o pais. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato °nome., não atingtoas por 
este Terno, Permanecem inalteradas. 

C, por assim estarem ajustados firmem O PreSente em 02 (duas) mas  de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema PR, 15/12/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 1000E900 CONSTRUI MA DE SUAS LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN DENILSON 105E GONCALVES 

TESTEMUNHAS: 

fl0015G 

02 
Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO 11° 193/2015 
Pegão NIR 061/2015 

Data da Assinatura 16/12/2015. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME. 
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO UNIFORME 
ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 
Data Inicial de vigência 16/12/2015, data final de vigência 15/12/2016. 
Valor total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Lindamir Maria de Lasa Denardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema — PR 

setor de LM:reçus 

Mumennu de (npaneinn - kendo do Parmi 
Av. Pangot dv Sou,, 10°0- Capuncina - Palan] - C,Ltro 

PlIBLICAÇÂO TRIMESTRAL HEP.: PREGÃO PRESENCIAL N.04.1/2076 
0018TOMFOISTRO DE PREÇOS PARA (IONTIIATAÇAI) LIE EMPILESA ESPEOIALIZADA 
PARA REALIZA0'.0 DE EXAMES MÉDICOS Le11111ADOS 001 PACIENf ES ATENDIDOS 
RIMA sliCIINTAIIIA 111( SAOIM DE OAPANI1MA - 	Pennoneeem rMllerAdae am Pintor 
homoluguelueem Io do Sommaire dm 2016. 

Umm.' Felnw Cipriani 
Pregoeiro 
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