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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6026/2015  

Designa Comissäo Permanente de Abertura e Julgamento de 

Licita9öes. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal 

de Capanema, Estado do Paranä, no uso de suas atribui9öes legais, 

RESOLVE 

Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidAncia 
da primeira, para constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA 
E JULGAMENTO DE LICITAQÖES realizadas pelo Departamento de 
Compras, da Prefeitura Municipal de Capanema, de 28 de janeiro do ano de 
2015 a 28 de janeiro de 2016: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair Josä Walter 
• Heliel Pedro Engel 
• Ariel Adair Bladt Renner 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do 
Paranä, aos 28 dias do mAs de janeiro de 20 

Lind mir Maria de Lara Denardin 
Pref ita Municipal 

Marli Lüc 
Secri 	a de Administra9äo 

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

CAPANEMA - PR 



GEA CARL 
SECRETÁRIO DE S 

) 	C, 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

Convite: 013 	 CAPANEMA, 19/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 013 

DE: GEANCARLO DENARDIN — SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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 PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 
ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. 

Esta Licitação se faz necessário devido a necessidade da AQUISIÇÃO DE 
PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA —
PMAQ. 

O custo máximo global importa em R$ 18.653,41 (dezoito mil, seiscentos e cinqüenta 
e três reais e quarenta e um centavos). 

Cordialmente 

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

CAPANEMA - PR 
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GEANCARLO DENARDI 
Secr. Municipal de 

 

Município de Capanema 
Solicitação 81/2015 

Termo de Referência 

Pág ina:1 

Solicitação 

   

   

Núnero 	 Tipo 

81 	Aquisição de Material 
Etritido em 	 Quantidade de itens 

18/08/2015 	 3 

Solicitante 	  Processo Gerado 
Código 	Nona 
	

Núnero 

42786-1 GEANCARLO DENARDIN 
	

161/2015 
Local 	  
Código 	Non-e 

81 	Atividade do Fundo Municipal de Saúde 
Órgão 	  

 

Pagamento 	  
Foras 

30 DIAS APÓS INSTALA 

  

   

None 

09 	Secretaria de Saúde 

Entrega 	  
Local 

CONFORME SOLICITAÇÕES 

    

  

Prazo 

2 Meses 

  

Descrição: 

AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - 
PMAQ 

,'Lote 
; 001 Lote 001 

Código Nome Unidade Quantidade Unitário 

044426 	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL M2 82,68 116,90 

PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SANTO EXPEDITO. 

044427 	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, M2 4,62 178,57 

PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

044428 	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL M2 69,83 116,90 

PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. 

TOTAL 

Valor 
9.665,29 

824,99 

8.163,13 

18.653,41 

TOTAL GERAL, 	18.653,41 

Emitido por: GABRIEL C IPR [ANL na ‘ersão: 5512 g 
	 28/08/2015 09:53:43 



Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria de Saúde. 

2. OBJETO: 

2.1. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, para aquisição e instalação integral e imediata, observadas 

as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Geancarlo Denardin, Secretário de Saúde. Matrícula N° 2439-1. 

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

4.1. Justifica-se a realização do presente certame devido à necessidade de equipar a as 

Unidades Básicas de Saúde de Capanema - PR, visando a praticidade, o conforto, o 

embelezamento, o bem estar, entre outros fatores básicos e essenciais para as pacientes e 

funcionários que frequentam e trabalham nestes locais. 

4.2. A metragem dos objetos licitados são exatamente a soma de todas as aberturas de 

cada Unidade Básica de Saúde onde serão instalados os objetos, conforme croqui elaborado 

pelo departamento de Engenharia do Município de Capanema — PR, sendo de 

responsabilidade total da Contratada a divisão por cada unidade para verificar a 

metragem de cada abertura. 

4.3. Os preços máximos da licitação foram definidos a partir dos menores preços obtidos 

de orçamentos fornecidos com empresas distintas, conforme segue em anexo ao Termo de 

Referência. 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 

máximo 
1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS 

COM TRILHO, EM MATERIAL PVC, PARA ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

82,68 M2 116,90 

2 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS 
DE ALUMINIO COM TRILHO, 	PARA ABERTURAS DOS 

4,62 M2 157 	7 

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

CAPANEMA - PR 
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Capanema, 19/08/2015. 

RESPONSÁVEL 	SOLICITAÇÃO E 
ESTIMATIVA 

eancar o 
Secretário de Saú 

AUTOR Z A ÃO 

Linda ir Maria e ara r ena 
Prefeita Municipal 

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 

BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

3 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS 
COM TRILHO, EM MATERIAL PVC, PARA ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

69,83 M2 116,90 

18.653,41 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS OBJETOS 
6.1. A instalação integral dos objetos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após 
assinatura do contrato, ou seja, a Contratante não precisará elaborar uma solicitação ou 
requerimento, a própria assinatura do contrato já servirá como uma ordem de compra. 
6.2. A Contratada deverá instalar os objetos no local descrito nos itens do Termo de 
Referência, conforme croqui em anexo, ficando sob sua total responsabilidade a medição 
das aberturas para a divisão da metragem a ser instalada. 
6.3. A empresa vencedora ficará obrigada a repor, a suas expensas, os objetos que vierem 
a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação. 
6.4. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
por 12 (doze) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 
6.5. Os objetos deverão atender rigorosamente as características estipuladas neste Edital. 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por 
Geancarlo Denardin, Secretário de Saúde. Matrícula N° 2439-1. 



UBS SANTO EXPEDITO 
TABELA DE ESQUADRIAS 

COD TIPO LARGURA ALTURA QTD M2 

J2 Janela de correr 2 folhas 230 c 1306,, 1 2,99 

J3 Janela de correr 2 folhas 170 c 130 c 18 39,78 

J4 Janela de correr 2 folhas 270 c/>//- 190 c" 3 15,39 

J5 Janela de correr 2 folhas 230 190 úy3i, 4 17,48 
PJ1 Porta-janela 4 folhas 3206m- 220c. 1 7,04 

82,68 
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UBS SÃO CRISTOVÃO 
TABELA DE ESQUADRIAS 

COD TIPO LARGURA ALTURA QTD M2 

J1 Janela máximo-ar 70 o. 60 o;//, 11 4,62 

J2 Janela de correr 2 folhas 230 &yr, 130 o- 4 11,96 

J3 Janela de correr 2 folhas 170 	, 130 c,,,Jv 12 26,52 

J4 Janela de correr 2 folhas 270 	).7,,, 190 	- 1 5,13 

J5 Janela de correr 2 folhas 230 c, 190‘,-)1., 6 26,22 

74,45 

6(/ 	4 ji vi”.,-\ 
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ORCAMENTO 

OBJETO: ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA). 

MODAUDADE: CARTA CONVITE. 
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS INSTALAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: DOIS MESES. 

FORNECEDORES 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTDE. 
MENOR PREÇO DOS 

ORÇAMENTOS. 
TOTAL 

' 

44426- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 	PERSIANAS 
COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 	MATERIAL 	PVC, 	PARA 
ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

M. 82,68 116,90 9.665,29 

2  
44427- 	CONFECÇÃO 	E 	NSTAIAÇÃO 	DE 	PERSIANAS 
COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, PARA ABERTURAS 
DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO BAIRRO SA0 CRISTOVAO. 

M. 4,62 178,57 824,99 

3  
44428- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 	PERSIANAS 
COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 	MATERIAL 	PVC, 	PARA 
ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO SAO CRISTOVAO. 

M. 69,83 116,90 8.163,13 

TOTAL R$ 18.653,41 

1, 2 L. 
 1 O 



ORÇAMENTO
RAZÃO SOCIAL:  C  643 YY)(3 432/Y1X4/1n" tjr ik  
CNIDJ:  5- 5(-) 7-/S-0001-E-MAIL:  dtv~.... 	 5 	"ry'N 	"CkS:k" 

ENDEREÇO:  jè,.U. 3„,duz_\?£.".„..okel;;,, 	},c) 7 ^..  
COMPLEMENTO: 	  BAIRRO:  j'...0"/A,r1,9,  
TELEFONE:  Otdc, ck'S0-1-54 Ld 	CONTATO:  Q-LQx 0-4-S Ll 3 j  
CIDADE:  S42..~4 	UF:  -e),- 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM 
INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS INSTALAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: DOIS MESES. 

DESCRIÇÃO UN QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

 
TOTAL 

44426- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS 	COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 
MATERIAL 	PVC, 	PARA 	ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

M2  82,68 j 16 1,0  a :-.Ri  ,-,--- oco,5,23 

44427- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM 
TRILHO, PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

M2  4,62  

`") F  82«9? 
44428- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS 	COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 
MATERIAL 	PVC, 	PARA 	ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

M 2  69,83 / ir,  of,) 
4,4401 /‘." e 2-/6.12. 

TOTAL R$ 	i,e,53,(-1,0 

rv1(.9-()/tAiL)  
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. 



ORÇAMENT 
RAZÃO SOCIAL: 	:j.t.rni'L' 	)1(1;(  
CNPJ:  Qj 1-t'sc3 455 treli lf7E-aMAILp)0,Cgsci.friiÓJ  
ENDEREÇO:  AdAtCksda... 	 ociL„,( • 
COMPLEMENTO: 	 BAIRRO: 
TELEFONE:  gik/ 55c) 	;(‘) 	CONTATO: 
CIDADE: 

rO

,Cr>. tf)W&gr,01 ç G‘liae6' 1-°-a"  

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. 

DESCRIÇÃO UN QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

 
TOTAL 

44426- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS 	COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM  
MATERIAL 	PVC, 	PARA 	ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

M 2  82,68 ....W (n 
1 vo' 

g ...y29..a 

44427- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	-DE 
PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM 
TRILHO, PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

N112  62 4, a ei (10 , en s39 1--- 
44428- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS 	COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 
MATERIAL 	PVC, 	PARA 	ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

M 2  69,83 Ai% w 2 .,214+39 

TOTAL R$ 

"L.J(3-• 	IN"0. 	elx)0L- 
^•,•.•,. • Cd_C 

'Y. ° 

- C,,,9tv\ 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM 
INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS INSTALAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: DOIS MESES. 

A_COLUSSI 
":111.4¥11.7.9»11-69 



ORÇAMENTO 
RAZÃO SOCIAL: A A ARRUDA EIRELI - EPP 
CNPJ: 04.364.666/0001-80 	E-MAIL: suporte@persianasdlux.com.br  
ENDEREÇO: AVENIDA GUAIAPO Nº 2466 
COMPLEMENTO: SALA BAIRRO: ZONA 37 
TELEFONE: (44) 3229-1919 	CONTATO: RITA 
CIDADE: MARINGÁ 	UF: PR 

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM 
INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR. 

MODALIDADE: CARTA CONVITE. 
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS INSTALAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: DOIS MESES. 

DESCRIÇÃO UN QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
44426- 	CON FECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS 	COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 
MATERIAL 	PVC, 	PARA 	ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

M 2  82,68 

127,80 10.566,50 

44427- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM 
TRILHO, PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

M2  4,62 

190,18 878,63 

44428- 	CONFECÇÃO 	E 	INSTALAÇÃO 	DE 
PERSIANAS 	COMPLETAS 	COM 	TRILHO, 	EM 
MATERIAL 	PVC, 	PARA 	ABERTURAS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

M2  69,83 

127,80 8.924,27 

TOTAL R$ 20.369,40 

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. 
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Convite: 013 	 CAPANEMA, 19/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 013 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: 
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE; 
- PROCURADORIA JURÍDICA; 
- COMISSÃO DE LICITAÇÕES. 

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio número 013 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 

Lind 	 ara l enar 
Prefeita Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Convite: 013 	 CAPANEMA, 19/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 013 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atenção ao oficio número 013 expedido por Vossa Senhoria em 19/08/2015, 
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes da aquisição constante do oficio número supra, 
sendo aue o na amento será efetuado através da Dotação Orçamentária; 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 1850 09.001.10.301.1001.2081 495 

Cordialmente, 

Téc. Co 	 483/0-2 
CPF. 	9-53 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 013/2015 
MODALIDADE: Convite 
SECRETARIA DE SAÚDE 

1- PREÂMBULO 
1.1.0 MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria de Saúde, mediante 
a Comissão de Licitação, designada pela portaria n°. 6026/2015, do dia 28 de janeiro de 
2015, 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 integral e imediato, 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 04/09/2015, e serão abertos no dia 
04/09/2015, 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. 
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- Integra 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); 
Termo de Referência e Croqui; 
Protocolo de recebimento do Convite. 

2- DO OBJETO: O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, conforme condições e especificações fixadas neste edital e 
seus anexos. 

2.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
2.1.1. A instalação integral dos objetos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após 
assinatura do contrato, ou seja, a Contratante não precisará elaborar uma solicitação ou 
requerimento, a própria assinatura do contrato já servirá como uma ordem de compra. 
2.1.2. A Contratada deverá instalar os objetos no local descrito nos itens do Termo de 
Referência, conforme croqui em anexo, ficando sob sua total responsabilidade a medição 
das aberturas para a divisão da metragem a ser instalada. 
2.1.3. A empresa vencedora ficará obrigada a repor, a suas expensas, os objetos que vierem 
a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação. 

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

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

2.1.5. Os objetos deverão atender rigorosamente as características estipuladas neste 

Edital. 

3- DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1- A despesa com a aquisição, estimada em R$ 18.653,41 (dezoito mil, seiscentos e 
cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), conforme menores preços obtidos dos 
orçamentos no processo administrativo que subsidiou o presente edital, valor que correrá 

a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática.  Fonte de recurso 

2015 1850 09.001.10.301.1001.2081 495 

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- O 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. 
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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. 
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 à apresentação das 
propostas. 
5.1.1. Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar ou 
atualizar 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 assembleia 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; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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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 obrigatórios referentes a 

esta licitação. 

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 

repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo de 

Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório. 

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; 

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. 2 da Lei 

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

ENVELOPE N° 01— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N° 013/2015, ABERTURA DIA 04/09/2015 às nove horas 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N° 013/2015, ABERTURA DIA 04/09/2015 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 deve. o estar ::  \,,, 
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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. 
8.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora 
antes da abertura da sessão pública. 
8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 
CONVITE N° 013/2015, ABERTURA DIA 04/09/2015 às nove horas 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
8.5. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 

efeitos como proposta. 
8.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas neste Edital. 
8.7. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

8.7.1. 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.1. 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: 
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e.l. 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; 
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; 

8.7.2. 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 Dívida 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.p gfn. fa zenda. gov. br. 

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

O Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de 
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

8.7.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: 
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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. 

8.7.4. 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). 

8.8. 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). 

8.9. 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 r meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 
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8.10- 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. 
8.11- 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). 
8.12- 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 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06); 
8.13- 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); 
8.14- 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. 
8.15-0 proponente que não cumprir com o disposto no item 8 e seus subitens será 

desclassificado. 

9 - DA PROPOSTA 
9.1. A proposta de preços, emitida por computador, somente conforme modelo padronizado 
(Anexo 01), redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas 
todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

9.1.1-  As características do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o objeto ofertado, 

indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no 

que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, sob pena de desclassificação de 
sua proposta. 
9.1.2- Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 

constantes do Termo de Referência. 
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9.1.3- O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de referência, sob 
pena de desclassificação de sua proposta. 
9.2- Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto, além das 
instalações. 
9.3- As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
9.3.1- Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
9.4- Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
9.5- Ao assinar a Proposta de Preços, o proponente estará assumindo automaticamente o 
cumprimento de todas as condições lá estabelecidas. 

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) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 

(http ://servicos. tce.pr. gov.br/tcepr/municip al/ail/Consult arImpe didosWeb. aspx); 
b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 

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

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
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e) 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 recor er, 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: 
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a) Contenha vícios ou ilegalidades; 
b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 

Referência; 
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; 
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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. 
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, 
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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. 

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. 
14A-  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 60 (sessenta) dias. 

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 Lei 
Federal Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações; 
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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 e/ou instalação dos objetos, desde que 
devidamente identificados; 

d) encaminhar à CONTRATADA a Requisição de Compra, contendo todas as 
informações necessárias para a aquisição, objeto deste edital, quando necessário; 

e) acompanhar, controlar e avaliar os objetos, observando os padrões de qualidade 
e segurança exigidas, através da unidade responsável pela gestão do contrato; 

prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 
necessárias à aquisição; 

g) poderá exigir, a qualquer tempo, que a contratada troque o objeto que julgar 
insuficiente, inadequado ou prejudicial; 

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

i) efetuar o pagamento devido pela aquisição, no prazo estabelecido, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

17.2.Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

a) O contratado obriga-se a entregar e/ou instalar os objetos no tempo, lugar e forma 
estabelecidos previamente pela Administração Municipal. 

b) O contratado 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 proponente fica obrigada a garantir a qualidade dos objetos, pelo período 
mínimo de 12 (doze) meses da entrega destes, 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 objeto 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; 
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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; 

i) substituir imediatamente qualquer objeto 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 e/ou instalados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a efetiva entrega. 

18-DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 
18.1- O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
18.2- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do 
contratado 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 e/ou instalação dos objetos 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 objetos, para fins de 

recebimento definitivo. 
19.1.1. O recebimento definitivo também ficará sujeito à entrega dos manuais e instruções 

exigíveis. 
19.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os objetos, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos objetos e constatar e 
relacionar os objetos 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 
objetos entregues, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento dos objete até que 
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sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo 
de Recebimento Definitivo. 

19.3. No caso de objeto 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 em parcela 
única. 

20.2.0 prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias, subsequentes ao recebimento 
definitivo dos materiais. 

20.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, deverá ser imediatamente enviada por e-mail, nos 
endereços eletrônicos: empenho@can anem a.pr. gOV.br e/ou com_pras@c ap anema.pr.gov.br,  
ou entregue em mãos das servidoras designadas.  
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 CNPJs. 

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. 
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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) Termo 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: 

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. O 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. 
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20.17. O 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; 
21.3- Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento 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 e/ou instalação dos objetos, 

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; 
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c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato não especificada nas alíneas "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 ilícitos 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. 
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 dan causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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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 e/ou instalação 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; 

i) 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; 
m)Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
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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 e instalação 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 e/ou instalação 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 ofício 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 das entregas e/ou instalações dos objetos 
através da Secretaria de Saúde, 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 responsab dade da 
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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 
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 e/ou 
instalação dos objetos; 
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 objetos 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 e/ou instalação dos objetos 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 objeto, 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 previsto no § 1° 

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 

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 §§ r e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
25.10-0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
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 e/ou instalações 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 e/ou instalação 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 de Saúde, 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 objetos 
adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base no custo 
praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria de Saúde, 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, •'•edecido às 
formalidades legais. 
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prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
disponível para atendimento de segunda a sexta-

PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, 

-PR, 28 de Agosto de 2015. 

28.7. A Divisão de Licitações 
interessados nesta licitação, est 
feira, no horário de expediente, 
CENTRO - CAPANEMA — PR. 

Linda ir Maria d- Lara Denars in  
Prefeita Municipal 
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26.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 
prorrogação, respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores. 

27. DO FORO 
27.1-  0 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 
28.1. 0 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. 
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ANEXO 02 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Convite n° 013/2015. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob n° 013/2015, 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, XX/XX/2015 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa pr 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 03 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2015 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA 	 E 	 A 

EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento, com instalação, 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° 013/2015, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante 

as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, conforme descrito no edital e seus anexos. 

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

CARTA CONVITE N° 013/2015, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1- Os objetos do presente certame deverão ser fornecidos e/ou instalados em parcela 

única e integral, isto é, a entrega e/ou instalação deverá ser imediata de todos os objetos, 

conforme croqui em anexo, no prazo previsto neste instrumento contratual. 
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exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato, 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA- DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE 
ENTREGA DOS OBJETOS  
3.1. O objeto deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

LOCAL QUANTIDADE PRAZO DE 
ENTREGA 

1 

2 

3 
3.1.1. O prazo de entrega dos objetos e/ou instalação será contado a partir da assinatura 
deste contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
4.1.1. Efetuar a entrega e/ou instalação dos objetos 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 objetos 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 
edital, 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 e/ou instalação, 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 rigada, 
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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 os objetos, 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 
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. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
7.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, 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 PAGAMENTO  
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. 
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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 
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: 

(6 / 100) 

365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data • o efetivo 
pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 
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9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
9.1. Quando a entrega e/ou instalação dos objetos 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 objetos, para fins de 
recebimento definitivo. 
9.1.1. O recebimento definitivo também ficará sujeito à entrega dos manuais e instruções 
exigíveis. 
9.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os objetos, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos objetos e constatar e 
relacionar os objetos 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 
objetos 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 objeto 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. CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

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: 

DOTAÇÕES 
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Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 1850 09.001.10.301.1001.2081 495 

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 FISCALIZAÇÃO  
11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 
Secretaria de Saúde, 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. 

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). 
12.1.3. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa 
prorrogação, respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS INFRAÇÕES E DAS 	ÇÕES 
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ADMINISTRATIVAS  
13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 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. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA 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. [CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO  
17.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial 	Município 
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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. ,CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  

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 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 Contratada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 

Testemunhas: 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 
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ANEXO 04 
TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Convite n° 013/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite n° 
013/2015, 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, XX/XX/2015 

( 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° 013/2015, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

Capanema, XX/XX/2015 

(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. 

DECLARACÃO 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° ..../2015 

	  , inscrita no CNPJ[MF n° 	 , 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 2015. 

(Assinatura do representante legal ) 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 
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Convite: 013 	 CAPANEMA, 19/08/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 013 

DE: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PARA: PROCURADORIA JURÍDICA 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação n° 
013, modalidade Convite, para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 
8.666/93. 

Cordialmente, 

, 
Recebido pela Procuradoria Jurídica em: -1 J / 06/2015, às 4(9: P horas. 

enic-7,1b 	--fAece) 
Roma Øi Ezer Barbosa 

Procurador Jurídico 
OAB-PR 56675 — CPF: 055.413.179-08 
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PARECER JURÍDICO N° 98/2015 
CARTA CONVITE N° 13/2015  

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações. 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. CARTA CONVITE N° 13/2015. 

1. CONSULTA: 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria n°. 

6.026/2015, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica o Processo 

Licitatório de modalidade Carta Convite n° 13/2015. 

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a aquisição de 

persianas, com instalação, a serem colocadas nas Unidades Básicas de Saúde 

dos bairros Santo Expedito e São Cristóvão, no Município de Capanema, sendo 

adotado o critério de julgamento de menor preço, pelo regime de fornecimento 
integral e imediato, conforme condições e especificações contidas no edital e 

seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 6.026/2015 - fl. 01; 

II) Requisição de autorização para abertura de licitação - fl. 02; 

III) Solicitação dos serviços - fl. 03; 

IV) Termo de Referência - fls. 04-09; 

V) Orçamento e pesquisa de preços - fls. 10-13; 

VI) Autorização da Prefeita Municipal - fl. 14; 

VII) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 15; 

VIII) Minuta do edital - fls. 16-43; 

IX) Anexo 02 - fl. 44; Anexo 03 (minuta do contra o) - fls. 45-52; 

Anexo 04 - fl. 53; Anexo 05 - fl. 54; Anexo 06 - fl. 55. 

É o relatório. 
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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 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 
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 trés 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, I, "a", da 

Lei 8.666/93, esse limite é de R$ 150.000,00 para obras e serviços de 

engenharia. 
Desta maneira, quanto ao valor da licitação, verifica-se que 

objeto do presente certame é inferior ao valor máximo permitido pela legislação 
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(R$ 18.653,41), 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. É preciso que no mínimo três empresas 

estejam aptas a participar da sessão pública e, por conseguinte, possam 

entregar o objeto do certame. 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 de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, 

circunstãncias 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 se 

perdido, necessário se faz o convite não apenas para três empresas, mas si 

para três empresas que apresentem pro ostas válidas e este'am a tas 
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vencer o certame, isto é, que apresentem as propostas e toda a 
documentação exigida no edital na sessão pública do certame.  

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. 

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos elementos 

essenciais do documento, verifica-se que o termo de referência não atende 

de maneira suficiente aos requisitos legais, pois não fornece subsídios 

claros para que os licitantes elaborem as suas propostas, apesar de expor de 

forma satisfatória a necessidade da contratação, não descreve claramente o 

objeto que se pretende licitar, nem mesmo aponta a correta quantidade e 

destinação de cada item a ser licitado. 

Trata-se de aquisição de persianas, com instalação, a serem 

colocadas nas UBS's dos bairros Santo Expedito e São Cristóvão. 

É sabido que a fabricação de persianas demanda cobrança por 

uma metragem mínima, independentemente do tamanho da área de 

instalação. Portanto, cada fabricante indica qual a metragem mínima cobrada, 

que varia conforme o material da persiana a ser instalado. 

Em que pese as fls. 06 e 08 constem as tabelas, que indicam as 

medidas das janelas que terão instaladas as persianas, a análise do PA 

demonstra que tal informação não foi repassada às empresas que forneceram 

os orçamentos que compõem a pesquisa de preços, para tal constatação basta 

analisar a descrição contida nos termos de referência e nos orçamentos de fls. 

11/13, situação que inevitavelmente ocasionará a prática de preços 

incorretos. 

Em outras palavras, analisando o Termo de Referência de 

04/05, nota-se que a definição contida no item "5. DEFINIÇÃO 
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QUANTIDADE DO OBJETO:", assim como a descrição dos orçamentos que 

compõem a pesquisa de preços de fls. 11/13 não trazem esclarecimento 

suficientemente para indicar a quantidade de janelas que terão instaladas as 

persianas, não indicam a largura e a espessura das lâminas que se pretende 

adquirir. 

A falta de informação sobre a quantidade, altura e largura das 

janelas, medida que será coberta além da janela, bem como sobre a largura e 

a espessura das lãminas, fatalmente coloca em dúvida a pesquisa de preços 

de fls. 11/13, deixando ainda, inteiramente nas mãos do licitante a 

prerrogativa de escolher o material que melhor lhe aprouver no momento da 

instalação, situação que per si se mostra capaz de impossibilitar a fiscalização 

da qualidade e quantidade do objeto licitado. 

A solução adequada seria a confecção de um Memorial Descritivo 

pelo Departamento de Engenharia, no qual constariam todas as 

características do material e instalação que a Administração busca contratar. 

Pois somente assim, seria possível conduzir uma contratação transparente e 

segura para o Município, o que invariavelmente viabilizaria a fiscalização e o 

recebimento definitivo do objeto licitado. 

Contudo, a Procuradoria Municipal, com único e exclusivo intento 

de garantir uma eficiente contratação, evitando licitação deserta ou futuros 

aditivos contratuais que possam gerar maiores õnus ao Município, condiciona 

a emissão de seu parecer favorável a presente licitação a confecção de um 

Memorial Descritivo do Departamento de Engenharia, bem como ao 

preenchimento completo das características das persianas, tais como: 
quantidades, altura e largura das janelas, medida que será coberta além da 

janela, largura e espessura das lãminas, devendo ser renovada a pesquisa de 

preços dando conhecimento nos orçamentos de toda as características do 

objeto licitado. 

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 8.66.'3, qu - 

regulamente a Carta Convite, bem como a Lei Complementar Fe.74"-
''''N  

iikv "  
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123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. 

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, também, a minuta do contrato constante do Anexo 08, 

em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como prevê as cláusulas 

essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, desde que sanadas as irregularidades 

apontadas no corpo deste parecer, esta Procuradoria se manifesta 

favoravelmente à publicação da minuta de edital de edital em apreço, bem 

como de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a 

documentação examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação 

deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em 
atendimento à Lei Federal 12.527/2011. 

É o parecer. 

Capanema, 20 de agosto de 2015. 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇAO 

Convite: 013 

PROTOCOLO NÚMERO: 013 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

CAPANEMA, 28/08/2015. 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitação sob a modalidade CONVITE, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 
PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - 
PMAQ, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria N° 6026/2015. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 

Linda ir Maria de 1 ara Denardin 
Prefeita Municipal 

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

CAPANEMA - PR 



esídente Comissão de Licitação 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

AVISO DE LICITAÇAO N° 013 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitação: Convite 

Síntese do objeto: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM 
COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
- PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E 
QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. 

Sessão de entrega de envelopes: 04/09/2015 até às 09:00. 

Sessão de Julgamento: 04/0912015 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 

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 13/2015 

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: 

Data de abertura: 

Preço Unitário 

 

Agência: 

   

Conta: 

 

  

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Total 

001 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 
	

82,68 M2 
	

116,90 
	

0,00 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SANTO EXPEDITO. 

002 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, 	 4,62 M2 
	

178.57 
	

0,00 

PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

003 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 	 69,83 M2 
	

116,90 
	

0,00 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. 

	

PREÇO TOTAL DO LOTE : 	 0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA : 	 0,00 

CNPJ: . . / - 

esProposta - Versão: 1.1.3.7 
	

28/08/20151000:08 



AVISO DE LICITAÇÃO — CARTA CONVITE N° 013/2015 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará 
Processo Licitatório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Carta Convite n° 013/2015 
Tipo de Julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM 
COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE 
MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA — 
PMAQ. 

Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 04 de Setembro de 2015. 
Local: Setor de Licitações do Município de Capanema - PR, situado a Av. 
Parigot de Souza, 1080— Capanema — Paraná — Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 28 de Agosto de 2015. 

Lindamir Maria de Lara Denardin — Prefeita Municipal 



Município j CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

	 ©s-campos A-nro,ft.-o-Modalidade devem-ser-iguais-aos-informados-te informar)--no SIM A-14 	 

Ano* 2015 

Modalidade* [Convite 

N° licitação/dispensa/inexigibilidade*113 

Número edital/processo* 113 

Descrição do Objeto* i AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ 

Forma de Avalição Menor  Preço  

Dotação Orçamentária* 0900110301100120811850339030 

Preço máximo/Referência de preço - 18.653,41 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 28/08/2015 

Data da Abertura das Propostas ; 04/09/2015 
J 

Confirmar 

Gi 

28/08/2015 

 

Mural de Licitações Municipais 

TCEPR 
,11».».1A. CIF CeN,A., £5,A00 OC,PARANA 

 

Voltar 

Registrar processo licitatório 

CPF: 8472608956 (Logout) 

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/M  uni ci pal/AM URegistrarProcessoCom pra.aspx 
	

1/1 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA 

RUBEM NELCI DAHMER ME, torna público que requereu ao 
IAP, a Licença Prévia, para a atividade de comércio atacadista de 
produtos de higiene, limpeza, e conservação domiciliar, a ser 
implantada na Linha Bonita, Rua Principal, s/n°, Zona rural -
Planalto, Paraná. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE CAPANEMA 

VARA CIVET, DE CAPANEMA • PROJUDI 
Ar. Pedro V Parigut de Saam, 12t2 Centro - Cape n ema/PR 

Municipio d Capanema - PR 

Seto de Licitscees 

TERMO DE CANCELAMENTO DR ATA DE REGISTRO DE PRECOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICiPIO DE CAPANEMA E EMPRESA FERNAMED LTDA. 

O MUNICD,10 DE CAPANEMA • PR, inscrito oom o CNPJ sob o n` 75 972.700001-60, 

wedfado ne At. Pedro Viriatn Pangot de Souso, n 1050, centro, na cidade de CaceneinalPR, na 
quahdade de CONTRATANTE, neste ato represenuido pela Prefeaa Mmucipal, Sra. LINDAMIR 
MARIA DE LAM DENARDIN, morim no CPN sob o n' 590.254.18053, portadora do RO n' 
5020.006-7-5SPIPR, meidente e doo,o,ôndn mime <Made do en panel. /PR, n Ihi uutm Indo o 

mannin PI:MAMBO 1:111A, inacrim no CNRI/MF aoh o 	04.759.0100001•50, Salade a R 
CASSIANO JOROE FERNANDES, o' 2058 • CE!,  85.802 240 - BAIRRO,  VILA `11)LEglINO, 
Canon:et/PR. neta aio renresentedn pelde/ Ma/GEL:30N MARTINS TEIXEIRA, inentte no 
CPP n°576.171.6011,37, aa ijnialidade de CONTRATADA Om jusa e Domado entre ai Dir Term 

do Cancelanentodo Ata do Registro do Proces, de o' 08012015, nifencee 6,n Preeero 

Licitattinolliegeo Present:iel nt0220015, em conformidade oom a clausule DM& Ata de Illietat 
de !Vegen. krauw] dia 18/002015, medio» u alkaline@ COMBI.» &Inhei 

CLAUSULA PRIMEIRA • DO OBJ NE0 

(0 pootram tering tem por °Wie n mandement° do registra pin focerelmentn do  
medicament:, vakblad° om 1010/2015. n:krenk, ter Puurs° Presencial n° 02212015 o Ma do 
Registro de Prenow nt080/2015, objetoiREGISTRO DE 200,102 PARA MICISICAU OE  
MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO ('ELAS UNIDADES BASICAS 
DE SAÚDEDE CAPANEMA -Pk 

CLAUSULA SECUNDA -DA FUNDAMENTACAO LECAL 

O duvel: memo do regicera ere questaa amparo no &poste do Art. 2i, Mee I e II. ende*. 
Gins forma icetitirados e comprocedow no reinienmento de enneelamanta feest pele propmente, 
nasmeien de comunienceo e no Pace. Juddioo 093•2015 

Ace d/. 0 vaireelainonlo do neoman, ge popel podeni conto por ka euperverdente, 
¡Morrelde do 0so 	'boa wi «, qu prejudique o eumprimento de de, devidemerge 
~torero:los e youficodoo 

I • pol repte de interesse pelieo;eu 
polido do fornardor 

CLAUSULA. TERCEIRA - DO DISTRATO 

Por forcada prasente cancelamento, as pilde. die par tere:simden Benam.. Promo de ma 
Data ti Magda Pramen) deste Toomt ried. mei. Made . r.d.mar urn. d. RICO, a tualquer 
Bela e om nualquer even, nilstivamence le tilstimiksstasumidiga no Ontnam micindlde 

CLAUSULA QUARTA • DO FORO 

As pistes °lepel o faro da eensere de Depeneisa/PR pont dhlmir sluimer Midi. 

advindas du presente instrument°. 

Ann "tam e gontratadrg minus e entente, em duns eme de mud teor e Dim, oe  
precence dedo*. 	munlmit. 

Peper...m:5de kome de 2012. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA PR 	PERNAMEDLTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 NELSON MARTINS TEIXEIRA 

TESTEMUNHAS 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitgaes 

TERMO DE SELEÇÃO 

A mxpresa do ram de conatruatto stolt a ser indiende pelo Muuicipie de Cepaiteme • PR, á 
Cnixa Esorionica Redend nom VIA» A icentraincen de empresa (pelo praline CBF) pura gaai:uier 

a construsio do unidades hobitosionais de interesse aorial no ambito do Pingsame 'Mink& Casa 

Minha Vida" - P111.1 2, ein laren. iliceirininialua pertencennice1113 1'111111k:41LO. 

1. O Município de Capanema PR, Estado do Paraná, oncluido o procosso de duce° 
in.ituido pelo Chamada Públien n". (002015, DECIARA aelecionada n .111/.1 de 

construção civil a seguir gualificedalPALMAS ENCENRAR1A E CONSTRUPOES LTDA. 

gi A empreso sciccionada deverá apresecear ao Agente Pluimen, 	Coisa Econômica 

Federal, n0 praso maxima de 07 (sete) dias após a emissie deert Term de Sekeáo, o 
pujem contendo a documentagáo complete, para anale n rialtillagia dit opuniceo no 

ámbito do Program "Minho Casa Minha Vide" - Paan E. 

3 Einde o prazo eslipulado sent que a empresa tenha cumprido a mdgênci. constante no 

Ren d do edital da Chamada Pólálisa n° 0100115, a critério do Munisipb, poderá ser 
inrsidedn a empreas que se elassitimiu xm cegundo lugar nero prpria° e gesim, 

mucminunenie, atà que um. ompraat obtenha dna ne centrale*. 

24 &Arob de 2015. 

10iciano Durochowin 
Presidente da Comissão Permanente de Licitagáce 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeila Municipal 

Municipio de Capanema — PR 

kot de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO N,  132/2015 
Tomada de preços 015/2015 

Data da Assinatura: 25/08/2015. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA, 
Objeto:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA 
ESTRUTURA DA FEIRA DE LUA, A SER LOCALIZADA NA PRAÇA DOS PIONEIROS DO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, COM ÁREA DE 559,30 M 5. 
Data Inicial de vigência 25/08/2015, data final de vigência 24/12/2015. 
Valor total: R$ 147.264,26 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais e vinte e seis centavos). 

lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N' 01312015 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado da Paraná, toma público que realizará 
Processo Licitalório, nos termos a seguir: 
Modalidade: Carla Convite n° 013/2015 
Tipo de Julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM 
COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA 	PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE 
MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - 
PMAQ. 
Abeitun das propostas: 09:00 horas do dia 04 de Setembro de 2015. 
Local: Setor de Licitações do Município do Capanema - PR, situado a Av. 
Pmigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 
Dennis informações poderio ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 28 de Agosto de 2015.  

Lindamir Maria de Lara Denardm - Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2015 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizará 
Processo Licitatório, nos lentos a seguir: 
Modalidade: Pregáo Presencial n° 043/2015. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por item, 
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. 
Abertura das propostas: 16:00 horas do dia 10 de Setembro de 2015. 
Local: Setor de Licitações da 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, 28 de Agosto de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

Jornaf 

RBL Publicidade e Marketing Ltda. 
Capanema 	 Paraná 

ERRATA 

RBL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Informa que na 
ediçio n° 1224, de 23 de janeiro de 2015, do jornal O 
TROMBETA, por equivoco, no caderno Publicações Legais -
Capa, foram digitados dados incorretos, sendo assim: 

- Onde se It 
Sudoeste e Oeste, 23 de janeiro de 2014 - Edição 1224 - Ano 
XXV - Publicações Legais 

- Leia-se 
Sudoeste e Oeste, 23 de janeiro de 2015 - Edição 1224 - Ano 
XXV - Publicações Legais 

Capanema, Pr. 24 de agosto de 2015 

RBL Publicidade e Marketing Ltda 
Benito Cerineu Locatelli 

Diretor 

EDITAI, PARA CARIPt1/11uNTRItidTERCEIRCL5 
IPRAZCDIODIAS1 

ROSEAuxecraARSURIPÇÃO, 40128,DE.Imuiro 
• rik VARACIYSLDA COMARCA OtWiPAnEMA,Lgroln5 po mitAkil.pre• 

8A0 RADER aos wettig interesiodos qn, p r 0e,o 0,110 O para bon tios r 
~am. di forma oinval emir do ProioaL os kor irs 0440 
1:000845s71.2013.3.16.0P5I. do AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, oo yes O mrmle  
cnucko ceu AZUL •SiAe requeddo PAULO GILMAR KLOCKNfiRs  ooi que., 
polo sorponça proferide undern de 1411.21115, foi Ramolotado a Daar* taluds pak 
partes e deuuni,ore a copodiur d< orioloilo• para induik &fint. Pa varia na ricar 

da roe exprpriad, de propriodosio do roipeados a 'rop ai -Looi Ron, d 11 deer. 
FIK Ps  do Klok, de taptoe., da CoUnii 0,i Mores, do kluricipio de Corer,. 

'brr do Pand, eo. Dr oe 124.000.00 nR. w,n rio demo odia a arivoroaRk« 
Roorraos da =rink n* 19.886, do Serviço Jo Registratie Imker deRaCaniarei 

'Perm adiu) Ramt os weent, inteitordos imi,wdm de gum...eren. raad 
do.16Dkii 	gr Roo'rcoucirinio 

pro ace deici a codietor 	riteeread4-Ziii7RIRcoio log oxpedir o 
ottru., gybrokult rtoi, 

"aroma. btado du ',ontij, 	04neio do 
00 A ONIRIPADAND.Eryorrilii Ria eivol, 	o 

rk ASSULPÇÃO 
Vire 

L rioonie idlut 	fora en 

R•iido nor Ci  
013. no. 
~vn 



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região de Francisco Beltrão -

Sicoob Vale do Iguaçu 

y ...lid& 

moeee.mp ,,• 

Encontra-se provisionada na demonstração de sobras e perdas um valor relativo 
á provisão de participação dos colaboradores no resultado (PIR). Essa provisão é 
realizada de acordo cano disposto na Lei no 10.101, da 19 de dezembro de 2000. 

A PLR é uma modalidade de remuneração variável que não se incorpora aos sän-
ke dos empregados e está atrelada é performance da Cooperativa. 

A legislação determina que o pagamento seja efetuado de acorda com regras pre-
viamente estabelecidas per meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado junto ao 
sindicato da categoria e devidamente registrado no Ministério do Trabalho. 

Em 30 de junho de 2015, o vala promenade é de R$ 390 (2014. R$ 287) registra-
do na rubrica de 'Outras obrigações ". 

23 	Transações com partes relacionadas 
As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos viste 

e a prazo) e operações da crédito mantidas na Cooperativa por seus administradores 
(diretores e conselheiros), assim como a remuneração recebida pelo pessoal-chave da 
administração, isto é, pessoas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dtii-
gir e controlar as atividades da Cooperativa, inclusive diretores e executivos da mesma. 

Incluem-sena remuneração todos os beneficios de Curto prazo e pés-emprego con-
cedidos pela Cooperativa ao pessoal-chave da administração, em troca dos serviços 
que lhe soo prestados. 

As operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram 
contratadas em condições semelhantes ás prateadas com terceiros, vigentes nas da-
tas das operações. 

,t,~...avatmothoemot~itt...f... 
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As despesas do Sicoob Central Unicoob são rateadas mensalmente para as coope-
rativas a ela finadas de acordo com os critérios abalas: 

(a) Despesas de pessoal alocáveis • o valor total dos custos com pessoal é dividido 
de acordo com os indicadores preestabelecidos. 

(b) Despesas fixas e de diretoria - é dividida em partes iguais para as cooperativas, 
considerando-se quantidade de singulares. 

(c) Demais despesas não atacáveis • as despesas não atacáveis vão compor o valor 
global, sendo rateado pelo critério de 50% proporcional aos recursos administrados e 
50% pela Carteira de Crédito. 

No semestre findo em 30 de junho de 2015, o valor de despesa rateada para a coo-
perativa foi de R$ 229 (2014 — R$ 389), abordas no grupo 'Despesas administrativas' 
na demonstração de sobras ou perdas. 

air awded eacieea mocrecciaiinik 
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A Cooperativa gerencia os ciscos e incertezas dos seus negócios com base em dire-
trizes e regulamentações 

O principal objetivo da gestão de riscos é a identificação e monitoração de amea-
ças a que nossos negócios estão sujeitos, principalmente em periodos ou situações 
desfavoráveis. 

Para e administração, gerir riscos A e forma mais eficiente para a manutenção de 
urna rentabilidade sustentada e positiva. 

(a) Risco de crédito 
0 gerenciamento do risco de oreda° da Cooperativa A realizado por uma estrutura 

cuja atuação visa controlar e prevenir a exposição das operações da Ccoperatva ros 
riscos provenientes do não cumprimento de obrigações contratadas pelo tomador de 
crédito (inadimplancia). 

(b) Risco de mercado e risco de liquidez 
A Cooperativa aderiu å Politica Institucional de Gerenciamento de Riscos de Sistema 

e Liquidez, que prevê procedimentos, métricas e ações padronizadas para todas as 
entidades do Sicoob. 

A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado e liquidez é compativel com a 
natureza das operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é 
proporcional å dimensão da exposição aos riscos. Também é responsável pelo controle 
de todo o processa de avaliação das Autuações das condições de mercado e por monte-
rar o Nuillbrio entre pagamentos (passivos) e recebimentos (adies), através de altares 
de cálculo e limites de exposição determinadas peta Sistema Sicoob, da forma a garanti( 
a capacidade de pagamento da Cooperativa Os critérios levam em consideração as 
dit mentes moedas, Indicas e prazos de liquidação. 

Os sistemas, os modelos e os procedimentos são avaliados anualmente por equi-
pes de auditoria interna. Os resultados apresentados nos relatórios de auditoria são 
utilizados para corrigir, adapter e promover melhorias no gerenciamento dos riscos de 
mercado e liquidez. 

(c) Risco operacional 
01 processo de gerenciamento de riscos operacionais consiste na avaliação qualitati-

va dos riscos, por meio das etapas de identificação, avaliação e tratamento. A estrutura 
de risco operacional visa proporcionar, além da regularidade com requisitos legais, um 
alinhamento processual com as diretrizes de controles internos do Sistema Sicoob. Essa 
estrutura coordena e auxilia a gestão das ações de análise, identificação e avaliação 
de controles e processos, planejando ações corretivas eJou preventivas para mitigar 
os riscas. 

(d) Risco de capital 
O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo continua de moni-

toramento do capital, e é realizado pelas entidades do Sistema Sicoob com objetiva da 
• Avaliar a necessidade de capital para fazer lace aos riscos que as entidades do 

Sistema Sicoob estão sujeitas; 
• %najar metas e necessidades de capital, considerando os objetivos estratógices 

das entidades do Sistema Sicoob; 
• Adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capita' decorrente de 

possiveis mudanças nas condições de mercado; 

Adicionalmente, são readizadas também simulações de eventos severos em condi- 
ções extremas de marcado, cama consequente avaliação de seus impactos no capital 
das entidades do Sistema Siccob. 

Roberto Schiavini 
Diretor superintendente 
CPF: 554.532.529-87 

Jeferson Leandro Rossel 
Diretor administrativo financeiro 

CPF: 032.516.119-41 

Elenice da Rocha Soares Pelisson 
Contador 

CRC 05022910-3 
CPF 019.928.039-86 
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DECRETO N° 532/2015 
ANTONIO CANTELMO NETO, Prefeito do Municlpio de Francisco Beltrão, Estado 

do Paraná no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições da Lei Muni-
cipal n° 3056/2003 e no Decreto Municipal n.° 358/2010 

DECRETA 
Ari 1° - Ficam alterados os percentuais de desconto sobre a Unidade de Valor 

de Custeio — UVC, por faixas de consumo, para fins de lançamento e cobrança da 
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública — Cl P, estabelecidos pelo 
Decreto n°358/2010, conforme Tabela abaixo: 

ftr....1.=11neamer 

Art. 2° • Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado 
o decreto a° 505/20 5. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 27 de agosto de 2015. 
ANTONIO CANTELMO NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ RAMME 
ASSESSOR JURIDICO 

Prefeitura Municipal de Capanema 
AVISO DE LICITAÇÃO— CARTA CONVITE N° 013/2015 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizara Pro-
cesso Lierat/nio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Carta Convite n° 013/2015 
Tipo de Julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCA-

DAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, 
EM ATENDIMENTOAO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE 
NAATEN0A0 BASICA— PMAQ. 

Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 04 de Setembro de 2015. 
Local: Setor de Udtações do Municipio de Capanema - PR, situado a Av. Parigot de 

Souza, 1080— Capanema — Parant, Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário 

normal de expediente. 
Capanema-Pr, 28 de Agosto de 2015. 

Undamir Maria de tara Denardin 
Prefeita Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO— PREGAO PRESENCIAL N° 043/2015 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paren& loma público que realizará Pro- 

cesso Licitatario, nos termos a seguir. 
Modalidade: Pregão Presencial n° 043/2015. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por hem. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA- 

LIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LAUDADOS EM PACIENTES 
ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAPANEMA • PR. 

Abertura das propostas: 16:00 horas do dia 10 de Setembro de 2015, 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Perigot de 

Souza, 1080— Capanema — Paraná — Centre. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário nor- 

mal de expediente. 
Capanema-Pr, 28 de Agosto de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani 
Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu 
HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2015 

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão 
Presencial n° 046/2015, referente å Contratação de empresa especializada para ser-
viços de lavagem de uniformes esportivos utilizados nos treinamentos esportivos do 
departamento municipal de esportes. Declarando vencedora a empresa: ADEMIR 
JUNIOR VIEIRA 10399029958, vencedora do Lote 01, como valor de Rå:14.300,00 
(quatorze mil e trezentos reais). Portanto, este foi o menor preço, aos vinte e sete dias 
do mas de agosto do ano de dois mil e quinze. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 
PREFEITO 

HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2015 
Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão 

Presencial n° 044/2015, referente å Aquisição de tubos, meio-tios, postes, lajotas, 
palanques mestres de concreto. Declarando vencedoras as empresas: Derivados De 
Cimento Duovizinhense Ltda, vencedora do Lote 01 com uma proposta no valor de 
R$:116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) e Lote 02 com uma proposta no valor 
de R$:27.000,00(vinte e sete mil reais); C130 Constr. Bras. De Obras Lida vencedora 
do Lote 03 com uma proposta no valor de R38200,00,00(oito mil e duzentos reais). 
Portanto, este foi o menor preço, aos vinte e sete dias do mas de agosto do ano de 
dois mil e quinze. 

LUIZ ALBERI KASTENER PONTES 
PREFEITO 
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2015 

Fundamentado no Inciso Il do Art. 24 da Lei 8.656/93, RATIFICO a DISPENSA DO 
LICITAÇÃO n° 083/2015, cujo objeto é contratação de empresa para confecção de 
300 exemplares do Jornal da Escola São Judas Tadeu, nos termos da documentação 
acostada ao Processo Administrativo n° 252/2015. 

A contratação deverá ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela 
Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria 4.840 de 18/03/2015, como 
segue: 

Contratado: GRAFISUL GRÁFICA E EDITORA LTDA 
Valor Total: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Pagamento: No perlodo de 01 a 15 do mês subsequente ao da entrega da mer-

cadoria. 
Marmeleiro, 27 de agosto de 2015. 

Luiz Fernando Bandeira 
Prefeito do Municipio de Marmeleiro 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 084/2015 
Fundamentado no Inciso Il do Art. 24 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO n°084/2015, cujo objeto å contratação de empresa para aquisição de m6-
veis, para atender necessidades do Departamento de Assistência Social, nos termos 
da documentação acostada ao Processo Administrativo n° 253/2015. 

A contratação deverå ser concretizada nos termos da elaboração Metoder pela 
Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria 4.840 de 18/08/2015, como 
segue: 

Contratado: JVB COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA — CNPJ: 
08.418.164/0001-45 

Valor Total: R$ 204,50 (duzentos e quatro reais e dnquenta centavos). 
Pagamento: No perlodo de 01 a 15 do mês subsequente å entrega da mercadoria. 
Marmeleiro, 27 de agosto de 2015. 

Luiz Fernando Bandeira 
Prefeito do Municipio de Marmeleiro 

Prefeitura Municipal de Planalto 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MUNICIPIO DE PLANALTO/PR. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2015 

O MUNICIFIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos inleressados que com bese nu Lei 
Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 
26/06/2007, e subsidiariamente á Lei Federal n° 8366/93, LC 123/2006, LC 147/2014 
e demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça Såo Francisco de Assis, 
1583, Planalto-Pr., fará realizar Licitação na Modalidade PREGAO PRESENCIAL sob 
n° 058/2015, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Execução de prestação de serviços de coleta, transporte e destinação 
final dos residuos sólidos domiciliares urbanos (lixo orgânico) não recidável, produzido 
no Perlmetro Urbano do Municipio de Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 11 de setembro de 2015 — as 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em hontino de expediente. 

MARLON FERNANDO KUHN 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

'PREGÃO PRESENCIAL' N° 057/2015 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei 

Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007 
de 2610612007 e suas alterações, subsidiariamente å Lei Federal n° 8.666/93, suas 
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Mo-
dar dado PREGÃO PRESENCIAL sob n° 057/2015, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de tubos de concreto sim-
ples, destinados a construção e manutenção de bueiros/drenagens no Municipio de 
Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 10 de setembro de 2015—ås 14:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de laitações em horário de expediente. 

MARLON FERNANDO KUHN 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

'PREGÃO PRESENCIAL' N° 056/2015 
O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos inieressados que com base na Ler 

Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 
26/06/2007 e, subsidiariamente, á Lei n° 8.665193 e complementares, em sua sede 
sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, fará realizar Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL solo n° 056/2015, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviço de acesso a in-
ternes banda larga e transporta da dados entre e Prefeitura Municipal e as Secretarias/ 
Departamentos, deste Municipio de Planalto. 

DATA DA ABERTURA: 10 de setembro de 2015— ås 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Udtações em horário de expediente. 

MARLON FERNANDO KUHN 
Prefeito Municipal 
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Pregão Presencial n' 25/2015. OBJETO: Prestação de serviços na 
realização de exames laboratoriais diversos a preço da TABELA SUS 
ao municlpio de Solånea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregao Pre-
sencial n° 00025/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RE-
CURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLANEA (RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAU. 
DE). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solánea 	CT N° 00130/2015 - 14.08.15 - 
LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA • 
ME • R$ 403.906,05 

Pregão Presencial n' 27/2015. OBJETO: Aquisição de Materiais de 
Limpeza e Higiene. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n' 
0002712015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEI-
TA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -
EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS CIDE/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE). VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Solånea e: CT N° 00131/2015 - 2408.15 - PAULO PONTES 
DA SILVA - EPP - R$ 96.640,00. 

Pregão Presencial n° 28/2015. OBJETO: Assessoria técnica na ela-
boração de relatórios estatísticos e de produção e alimentação dos 
sistemas de informação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
n' 00028/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios 
do Município de Solteira (receita de impostos e de transferência de 
impostos - saúde). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solånea e: CT N° 00132/2015 -
24.08.15 - 1105 NAZARETH SEVERO DA SILVA - R$ 24.000,00. 

DESPACHOS DO PREFEITO 
Em 12 de agosto de 2015 

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Hk 
ridica, referente a Concorrência n' 2/2015, que objetiva: SELEÇÃO 
DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OCUPAR E EXPLORAR, 
A TITULO PRECÁRIO A EXCLUSIVIDADE DA GESTÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTOS - Municipio de Soldnea/PB, HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório' Licitação Deserta. 

Em 14 de agosto de 2015 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro 
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pre-
gão Presencial n' 23/2015, que objetiva: Manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos médico-hospitalar, odontológico e de fl-
sioterapia-Solånea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MEDONTEC MANUT. REP EM EQUIP. 
MÉD. HOSP. ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 99.468,00. 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro 
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pre-
gão Presencial n' 24/2015, que objetiva: Prestação de serviços téc-
nicos especializados no processamento e regulação do SIH/SIA/PAB 

Solãnea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: CELTA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE 
AZEVEDO - R$ 30.000,00. 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro 
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurldica, referente ao Pre-
gão Presencial n' 25/2015, que objetiva: Prestação de serviços na 
realização de exames laboratoriais diversos a preço da TABELA SUS 
ao município de Solånea/PB.; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: LABORATÓRIO PARAIBANO 
DE ANALISES CLÍNICAS LTDA ME - ES 403 906,05. 

Em 24 de agosto de 2015 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Ofi-
cial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial n. 27/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais de Lim-
peza e Higiene; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: Paulo Pontes da Silva - EPP - R$ 96.640,00. 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro 
Oficial e observado parecer da Assessoria Jurldica, referente ao Pre-
gão Presencial n' 28/2015, que objetiva: Assessoria técnica na ela-
boração de relatórios estatísticos e de produção e alimentação dos 
sistemas de informação.; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: IRIS NAZARETH SEVERO DA SIL-
VA - R$ 24.000,00 

SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N' 2/2015 

Objeto: Seleção de Instituição Financeira Para Ocupar e Explorar, a 
Titulo Precário a Exclusividade da Gestão da Folha de Pagamentos - 

Municipio de Soldnem/PB. Abertura: 11/08/2015 as 10:00 boms. 
Justificativa: Licitação Deserta. 

Solfuma-PB, 12 de agosto de 2015. 
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA 

AVISO 
CHAMADA PÚBLICA N' 2/2015 

Objeto: Chamamento Público para credenciamento de grupos formais 
da agricultura familiar e empreendedor rural, visando aquisição de 
gêneros alimentícios. 

A Errata estará disponível a partir do dia 28/08/2015, no 
Diário Oficial do Município de Apucarana (www.apucarana.prgov.br  
- Diário Oficial Licitação-AME). 

Mantém-se a data, horário e local de realização, conforme 
edital. 

Esclarecimentos: das 13:00 ås 18:00 bores, telefone: (43) 
3162-4279 

Ein 27 de agosto de 2015 
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015 

Processo Licitatório n' 81/2015 
O Município de California, Estado do Paraná, através do 

Pregoeiro Sr. José Vágula Filho e sua Equipe de Apoio, nomeada pela 
Portaria a' 058/2015 de 16 de junho de 2015, toma público aos 
interessados que, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e 
10.520/02, fará realizar ás 08:30min do dia 15 de setembro de 2015, 
na sede da Prefeitura, silo å Rua 17 de dezembro, n°  149, Centro, 
Pregão Presencial, objetivando Registro de Preços para Aquisição de 
Materiais de Expediente, Equipamentos e Materiais Permanentes para 
os Diversos Setores desta Prefeitura. Julgamento: Menor Preço. Obs. 
O Edital deverá ser retirado diretamente no sile www.califor-
nia.prgovbr, e informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 
3429-1242. ou na sede da prefeitura, sito á Rua 17 de dezembro, n° 
149, no horário das 81100min ås 111130min e das 13h00min as 
17h0Omin, de 2° a 6°  feira ou através do e-mail: licitacao.califor-
nia@hotmail.com.  

California, 17 de agosto de 2015 
ANA LUCIA MAZETO GOMES 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 66/2015 

O Município de Cambé torna público que fará realizar ás 
14600 do dia 21 de setembro de 2015, na sede do Departamento de 
Compras e Licitações, na Rua Holanda n° 23, Centro, Cambé - PR, 
PREGÃO PRESENCIAL, com as seguintes características: 

OBJETO: Contratação de pessoa juridica para o forneci-
mento de eletrodomésticos para atender 04 (quatro) Centros de Edu-
cação Infantil deste Municlpio - Termo de Compromisso PAR 
n'20 1401172/2014. 

TIPO: Menor preço. 
Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem 

ås condições deste Edital e apresentarem os documentos nele exi-
gidos. 

A documentação completa do edital poderá ser examinada a 
partir do dia 31 de agosto de 2015 no endereço acima mencionado, 
das 8630 ás 11h00 e das 13h00 ás 16630. 

Caso o interessado pretenda adquirir o inteiro teor do Edital 
deverá apresentar recibo de pagamento no valor de R$20,00 (vinte 
reais) que corresponde aos custos de sua reprodução gráfica. 

A aquisição da cópia reprográfica do Edital não será con-
dição para a participação no certame. 

Qualquer elemento, informação, esclarecimento ou cópia da 
integra deste Edital, deverá ser solicitado ao Departamento de Com-
pras e Licitações, pelo fone (43) 3174-0540, ou ainda, pelo e-mail: 
licitacao@cambe.prgov.br.  

Cambé, 27 de agosto de 2015 
JOÃO DALMACIO PAVINATO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE Nº 13/2015 

O municipio de Capanema, Estado do Paraná, torna público 
que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: Carta Convite n° 13/2015 
Tipo de julgamento: Menor preço POR ITEM. 
Objeto: Aquisição de persianas, com instalação, a serem co-

locadas nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Capanema -
PR, em atendimento ao Programa de Melhorias do Acesso e Qua-

lidade da Atenção Básica - PMAQ. 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 04 de Setembro 

de 2015. 

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ca-
panema, situado a Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná -
Centro. 

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima 
citado em horário normal de expediente. 

Capanema-PR, 27 de agosto de 2015 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22512015 SEMED 

Tipo: (menor preço). Registro de Preços para aquisição de 
gêneros alimenticios em atendimento as Escolas Municipais e Centros 
de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação - Perlodo 
de 12 (doze) meses. Valor máximo: R$ 6.165.100,00 Abertura: dia 
15/09/2015 M 08600min. O testa do edital e informações poderão ser 
obtidas no Paço Municipal de Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 2216. 
Siles: www.bbmnet.com.br  ou www.cascavel.prgov.br  Cascavel/PR. 

Em 27 de agosto de 2015 
MARLY DO ROCIO CORREA 

Diretora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N' 6/2015 

OBJETO: Serviços de drenagem para manutenção e con-
servação de galerias pluviais - recursos livres - Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Logística 

EMISSÃO' 27/08/2015. 
ABERTURA' 01/10/2015. 
HORÁRIO: 14:00 HORAS 
VALOR: R$ 1769,133,17 (um milhão, setecentos e sessenta 

e nove mil, cento e trinta e três reais e dezessete centavos). 
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. O Edital e demais 

informações encontram-se å disposição dos interessados na Supe-
rintendência de Suprimentos e Licitações, sito å Praça Pedro Kaled, 
n° 22, Centro, no site http://castro.prgov.br:8080/atendenet/  e e mail: 
licitacao.castro@gmailcom.  

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 85/2015 

Objeto. Contratação de empresa especializada por meio do Sistema 
de Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção conetiva e 
preventiva com fornecimento de mas e acessórios para equipamentos de 
Raios-X e de aparelhos de ecografia, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura Municipal de Colombo / PR, conforme quantidades e espeeifi-
e,ações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital. 

Data: 14 de setembro de 2015 ås 09.00 horas. 
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de 

Novembro N°. 105 - Centro - Colombo / PR. 
Preço Máximo: Constante no edital. 
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote. 
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secre-

taria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro N° 
105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 Ou 
3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pegov br. 

Colombo, 27 de agosto de 2015 
IZABETE CRISTINA PAVIN 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

AVISO D LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 7/2015 

O Município de Coronel Vivida, PR, tome pública a Concor-
rência Pública n° 7/2015, tipo menor preço, sob o regime de empreitada 
global. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pa-
vimentação e qualificação de Vim Urbanas, nas mas e bairros indicados na 
proposta decorrente do Contrato 0412.321-91/2013- PROGRAMA PRÉ-
TRANSPORTE - PAC2 3' ETAPA - RECURSOS DO  FOTS  - MCI-
DADES. LOCAL E HORÁRIO: Praça 'Angelo Mezzomo, s/n, as 09.00 
(nove) horas do dia 29 de setembro de 2015. VALOR MÁXIMO: R$ 
1.897.140,08. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12  (dore)  meses. PRAZO PA-
RA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 08:55 do dia 29 de se-
tembro de 2015. 0 edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel 
Vivida, das 08:00 às 12.00 horas e das 13:30 ás 17:30 horas ou através do 
site www.coronelvivida.prgov.hr. Informações (046) 3232-8331 

Coronel Vivida-PR, 27 de agosto de 2015 
ADEMIR  ANTONIO  AZILIERO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrånico http://wwwin.gov.bributenticidade.hurd, 	 Documento assinado digitalmente conforme  MP  n' 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 00032015082800207 	 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 



Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 31/08/2015 
	

Edital n°: 013 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 
15.650.715/0001-67 

AV INDEPENDÊNCIA, 1027 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 013), 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. 

-Z• Y77 97  
Assinatura do fornétedor 

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 



DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 31/08/2015 
	

Edital n°: 013 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

SILVANI MANICA COLUSSI - ME 
01.439.755/0001-50 

AV INDEPENDÊNCIA, 876 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 013), 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. 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver à PREF 	URA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

u  

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

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 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÂO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 31/08/2015 
	

Edital 	013 	Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

A A ARRUDA EIRELI - EPP 
04.364.666/0001-80 

AV GUAIAPO. 2466 - CEP: 87043000 - BAIRRO: ZONA 37 
CIDADE/UF: Maringá/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 013), 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 recebiniento do Edital de licitacito. 

04.364.66610001e 
A. A. ARRUDA & CIA LTDA 

AV. GUAIAPÕ, 2486 

JARDIM liBERDADE • CEP 87.043-003 

L. 	tillARINGit -PR 

Av. Pedro Volai° Patfgot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e integração 

. 	. 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

4110445213-1 

	

NIRE DA FILIAL (preencher somente ..,- atu I u=t-trla 	, , 4 	o 	RE:E 

DO .  

	

r 		fi  , NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 
SILVANI MANICA COLUSSI 

'‘Pt,  
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

	.,_, CASADO 	
' 	.W-  

SEXO 

M F g...1 
REGIME DE BENS (se casado) 

COMUNHÃO UNIVERSAL 

FILHO DE (pai) 

ALBINO MANICA 
(mãe) 

I NAIR DOSOLINA MANICA 

NASCIDO EM (data de nascimento) 

08/08/1967 
IDENTIDADE (número) 

3.838.611-5 
órgão Emissor 

SSP I Má UF 

PR 60 	: 	.'. ✓ 	-Sh 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) 

RUA PADRE CIRILO 
NÚMERO 

SN 
COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 85760000 -s.. 
CEP 

MUNICÍPIO 

CAPANEMA 	 I 
UF 

PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro 
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 

de empresário, e 

ATO 

002 
DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERACAO 
EVENTO 

021 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

SILVANI MANICA COLUSSI - ME 	 • 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 
NÚMERO 

876 

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

85760000 

MUNICÍPIO 

CAPANEMA 
UF 

I PR 
PAIS 

1 BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

escritoriosaggin@gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - R$ 

100.000,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

CEM MIL REAIS 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 
MivklodeprIndpel 

4781400 

4782201 

DESCFTÇ710 DO OBJETO Pr 	elture 	Mut ly 	sl 	Ou 	,.,apdruYale 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. 	 ~Wien que este documento é cópia liel 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 	 original. 	 4--  • COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. 	~ema, 	O 5 i Gq 
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 	.--1, 

' 

4755503 
4789001 
4763601 
4729602 
4772500 
4759801 
4330499 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA. 

 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESS• ' 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. 
INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS. 	 -- - - 

# 
,r1JOUCLUQ 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

15/10/1996 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

01.439.755/0001-50 
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NTA 
NIRE anterior ,-  COMERdÇAL ' t-- 3,9,„ %.i4bE,.s,,„ 

buroRzAclIo 
,,, tbveRNAW.NTA 	2 - NÃO 

TUFZDZIROLO EMPRESAR 	u 	o 	resentante/assiste te/ge ent 

,, 	,i-rv, 	 . 	 .--= 	
..,.. 

DATA DA ASSINATURA 

17/07/2014 
ASSINA 	RA DO E 	 . 

/ 	, 	,1 	.,) 	 '--7 	' 	
... 

PARA USO EXCLUS ODA 4  i '' C MERCIAL 	 . 
DEFERIDO. 
PUBLI 	,^VE 

41110111r 	— 
V 

iãtt. 

wo. 

. 
, 

!I 

:, 

Empresa:41 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
' 'AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 

CERTIFICO O REGISTRO EM: 	2 4/ 0 7/ 2 014 
SOB NÚMERO: 20144452510 
Protocolo: 14/445251-0, DE 23/07/2014 

1 0445213 1 

\ 

1 
':', 

, lk
i
'' 

r 

!-‘ 

a 	111 a  

' 4  ' 

SILVAM' MANICA COLMSSI - ME 

.. 	. SEBASTIÃO MOITA

RGa 

 
SECRETARIO GERAL ari 	° • 	'', 	/ PR C .3  463,29 	4 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400158068 III 11111111111111111111111 H11111111 

 

  



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

C 5 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 	1 / 1 

NúfAERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EM I,ÊSA - NIRE D;, 'D,..t)L (:IRE DA FIL1,-,L. (preencher somente 	elo 	til ,. 

4110445213-1 
â 	, 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abrevia ras) 
SILVANI MANICA COLUSSI 

-,,' 
NACIONALIDADE 
BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL 

CASADO 	 '---"0" 
SEXO 
M • F 

ulli. 

REGIME DE BENS (se casado) .s, 
COMUNHAO UNIVERSAL 

FILHO DE (pai) 
ALBINO MANICA 

(mãe)  
' NAIR DOSOLINA MANICA 

NASCIDO EM (data de nascimento) 
08/08/1967 

IDENTIDADE (número) 	 órgão Emissor 
3.838.611-5 	 'SSP 

UF 
PR 

C P'(uurnisro) 	,,,, 
603:0 :§â-2b 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) 
RUA PADRE CIRILO 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 
CENTRO 85760000 ... 

CEP 

MUNICIPIO 	 UF 
CAPANEMA 	 'PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 
ATO 
002 

DESCRIÇÃO DO ATO 
ALTERACAO 

EVENTO 
021 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 
SILVANI MANICA COLUSSI - ME 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 
AVENIDA INDEPENDÊNCIA 

NÚMERO 
876 

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 
CENTRO 

CEP 
85760000 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

UF 
PR 

PAIS 
1 BRASIL 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 
escritoriosaggin@gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - R$ 
100.000,00 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 
CEM MIL REAIS 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONOMICA 

(CNAE Fiscal) 
ndpo mm,,,,,No

4781400 

4782201 
4755503 
4789001 
4763601 
4729602 
4772500 
4759801 
4330499 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 	 I,'-  kae,ltwe 	1kg13~1 	tS 	Gapkirm# t 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 	Curtffito atm acto dozumento é cópia fi 
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 	 43 anginal. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. 	Cá 3`a 	° 3  / (2q 	- ,-4 

ki 
al 

COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS./ 
INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS. 

( 

E DE HIGIENE PES e • 

/ 
/ ‘ 

•:.--» 	"IP  
• 

't),1ffl,TrUA 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 
15/1.0/1996 	 01.439.755/0001-50 

..-- 

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU D FILIAL DE OUTRA UF 
NIRE anterior 

1 

44,,mb MINTA COMERCIAL 
AUTORIZNÇÃO 	

1 - SIM 

,J,EF441~111- 	2 - NÃO 
URA ~IRMA EgLO EMPRESA 

, ' 4-•-•11/n/k AIMIEL._ 
o 	resentante/assiste te/gerent 

. 	 ..--= M  

DATA DA ASSINATURA 

17/07/2014 
ASSINA 	DO E 

% 	 %4 	 L ICAC,1/4 	'-?  
PARA USO EXCLUS O DAS`..' C S MERCIAL 	 ; ,,,,, 

-41/811100.-  
DEFERIDO. 
PUBLI w 	E , ' 9 II VE 

I A  roa .. 

'); 

JUNTA COMERCIAL DO P 
AGENCIA REGIONAL 	APANEMA 
CERTIFICO O REGISTR 	EM: 	2 4 / 0 7 / 2 0 • 
SOB NÚMERO: 2 O 1 4 4 

,ti 

 ...., , 
ir 

k 
r ,  

Protocolo: 14/445251-0, DE 23/07/2014 r,, 
4 .., h Empresa:41 	1 	0495213 	1 	. 

i 015 
	

- s 9"1 111 siLvi;14I ~CA COLUSSI *- HE 

01100 	° • 	.•!..-4 / PR

Il 

3-4 	' 
 ilAJ 	- Irk 

SEBASTIÃO MOTTA 
. SECRETARIO GERAL 

RG.: 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400158068 
	

1111111111111111111111111111111111111 
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1 
SECRETARIA Q MICRto F4TJUNA EMPRESA 

DEPARg«CNYW5IkÈGISTRO'ÉA;IPRESARIA3t LNTEGRAC  
JUNTA COMERCIA 

.12 

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 
7 SILVANI MANICA COLUSSI - ME 

Natureza Jurídica: 	EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 1 0445213-1 

CNPJ 

01.439.755/0001-50 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

12/09/1996 

Data de Início 
de Atividade 

15/10/1996 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 876, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. 
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HI96E PESSOAL. 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. 
INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS. 

Capital: R$ 	100.000,00 

(CEM MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempre 

Último 	, 	amento 

Data: 24/07/2014 	, úmero: 	20144452510 

Ato: ALTERA 	• • 
Eve • 	• 	RACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Status 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresário 
SILVANI MANICA COLUSSI 

Identidade: 	3.838.611-5,SSP/PR 	 CPF: 603.851.389-20 

Estado Civil: Casado 	 Regime de Bens: 	Comunhão Universal 

CAPANEMA - PR, 02 de setembro de 2015 
15/617267-4 

11111111111111111111111111111111111111111 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

( .00 orne• 
411111F"  

Carla . 	ucateili 
G 3 463.234-4 / PR 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
01.439.755/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
12/09/1996 

ina.  1/1 k\  

1/2 

02/09/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

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 
SILVANI MANICA COLUSSI - ME 

TÍTULO 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 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
AV INDEPENDENCIA 	 876 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 
	

MUNICÍPIO 
	

UF 
85.760-000 	 CENTRO 

	
CAPANEMA 
	

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

TELEFONE 

 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 i DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 	 * ***** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 02/09/2015 às 13:48:40 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA / Capital Social 

http://www.receitalazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp  



02/09/2015 

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

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

Nome: SILVANI MANICA COLUSSI - ME 
CNPJ: 01.439.755/0001-50 

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 créditos tributários 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). 

ento matriz e 
FN e abrange i 

Esta certidão, válida para o estabele 
passivo no âmbito da RFB e da P 

as filiais, refere-se à situação do sujeito 
usive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único o art. 11 da 8.212, de 24 de julho de 1991. 

     

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 	nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida, ' 	0:28 do dia /09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida é 29/02/2016. 
Código de controle d -rtidão: 4381.ACCB.4BF5.8E5B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

datalext/html;charset=utf-8,°/03Ctable%20border%3D%220%22%20width°/03D%22600°/022°/020cellpadding%3D%220%22%2Ocellspacing%3D%220%22... 1/1 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	01439755/0001-50 

Razão Social: SILVANI MANICA COLUSSI 

Endereço: 	AV INDEPENDENCIA 876 / 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 

Validade: 27/08/2 

Certificação Núme 

a 25/09/2015 

2704165494966394 

Informação obtida em 02/09/2015, às 13:55:40. 

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

02/09/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/C  rf/C rf/F geC FSI m primi r Papel .asp?VARPessoaM atriz=6166636&VARPessoa=6166636&VAR Uf= PR &V... 

1,  igt  A\ r', "' .t.n+ 
ij IJ 	e.) 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeC  F Sim pri m irPapel asp?VAR PessoaM atriz= 6166636&VAR Pessoa=6166636&VAR U f= PR &VAR Inscr ... 1/1 



Certidão e 
Emiti 
Válid 
Có•  
Qu 

:50:28 do dia 02/ 
té 29/02/2016. 

go de controle 
uer r 

a 

ertidão: 4381.ACCB.4BF5.8E5B 
ou emenda invalidará este documento. 

e c • base na Portaria Conjunta RFB/PGFN H2  1.751, de 02/10/2014. 
2015 <hora e data de Brasília>. 

02/09/2015 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELAT OS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIV A UNIÃO 

Nome: SILVANI MANICA COLUSSI - ME 
C N PJ: 01.439.755/0001-50 

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 créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://~pgfn.fazenda.gov.br>. 

datatext/html;charset=utf-8,%3Ctable%20border°/03D%220%22%20width%3D%22600%22%2Ocellpadding%3D%220%22%2Ocellspacing%3D°/0220%22... 1/1 



até 02/01/2016 - F ecimento Gratuito Vali 

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

 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

U 9 8 1 

PARANÁ  

 

GOVERNO DO ES1ADO 
acenderia tl• Fazenda 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013644714-66 

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.439.755/0001-50 ( 
Nome: SILVANI MANICA COLUSSI 

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como a. e  - - • • 	ento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (04/09/2015 07:30:35) 



02/09/2015 Certidão 

O 	tl,;-1..; 07 2 

Certidão emitida no dia Capanema, 02 de Setembro de 2015. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEM4344XCQB2 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=17817  1/1 

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 
NEST 

IDÃO TEM VALIDADE 
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°: 2957/2015 C2HJF2QEM4344XCQB2 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: SILVANI MANICA COLUSSI - ME / 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

18171 	 01.439.755/0001-50 	9011395713 
ENDEREÇO 

AV INDEPENDÊNCIA, 876 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Outras obras de acabamento da construção, Comercio 
varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados, 
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 



AGNO VITOR H 

I I I I 1 g 1 1 IN)! jiA 1  1 11 1 1 	1 1 
01/PR,  

11 11 1111 1111 11111 	11011111 1111 111 1 1111 1 III 111111Ill  
mbro de 2015, 15:55:53 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
	 T 

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: 

SILVANI MANICA COLUSSI FI 

CNPJ 01.439.755/0001-50, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

PODER JUDICIÁRIO 
guizo de Direito da Comarca de 
Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1212 

Cartórlado Contador, Distribuidor, %lidar, 
Depositado Público e Avaliador Judicial 
CNPJ 01.259.161/0001-87 
Dirce Stevens Faccio - Titular 

Custas = R$ 25,90 
Página 0001/0001 



7 j 

j'a6elionato de .31.,otesto de ituíos de Capanema 3(g_ 
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° 463, que 

revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Ofício, neles não 

consta que SILVANI MANICA COLUSSI ME., empresa individual situada 

na Av. Independência n° 876 em Capanema — PR., inscrita no CNPJ sob 

n° 01.439.755/0001 50,  tenha títulos protestados nos últimos 05 (cinco) anos. 

O referido é verdade dou fé. 

Capa ma, 02 de setembro de 2015. 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL N° 

tQcuQ.Y07Zh.46P59 

Controle: 
ok1M3.2gea 

Consulte esse selo em 
http://funarpen.c  OM. br 

<gz>.<‘: 

VRC R$ 

Certidão 66,95 11,18 

Funrejus 25% 17,49 2,92 

Buscas 2,99 0,50 
Selo/Funarpen 14,37 2,40 

Total 101,80 17,00 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SILVANI MANICA COLUSSI - ME (MATRIZ E FILIAIS)/  
CNPJ: 01.439.755/0001-50 
Certidão n°: 132355934/2015 
Expedição: 	 08:21:27 
Validade 	 80 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua 

Certifica-se que SILVANI MANICA COLUSSI - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.439.755/0001-50, 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 Tralho 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 sugestões: cnct@ts 



I MANICA COLUSSI 
RG N° 3.838.611-5 

SILVANI MANICA COLUSSI — ME 

FONE (46) 3552-1826 	tt4: 

CNPJ N° 01.439.755/0001-50 

AV. INDEPENDENCIA, N° 876, CENTRO 

CAPANEMA/PR 85.760-000 

COLUSSI 
fashion store 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Convite n° 013/2015. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Convite, sob n° 013/2015, 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. 

1 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

gegi" 

Capanema-PR, 04 de Setembro de 2015. 

r-01439/J :)/ 0001- 561  
SILVANI MANICA COLUSSI 

Av. Independência, 876 - Ceatro 
85.760-OPO - CAPANEJA - PR 



SILVANI MANICA COLUSSI — ME 

FONE (46) 3552-1826 	li 
CNPJ N° 01.439.755/0001-50 

AV. INDEPENDENCIA, N° 876, CENTRO 

CAPANEMA/PR 85.760-000 

COLUSSI 
fashion stor 

DECLARACÃO DEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 013/2015 

SILVANI MANICA COLUSSI - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 01.439.755/0001-50, por 

intermédio de sua representante legal, a Sra SILVANI MANICA COLUSSI , portadora 

do documento de identidade RG n° 3.838.611-5, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 

603.851.389-20, 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 nol.@to, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Capanema-PR, 04 de Setembro 2015. 

439755/0001-501  

L. 6 

SILVANI MANICA COLUSSI 	 ANI MANICA COLUSSI 

RG N° 3.838.611-5/CPF N° 603.851.389-20 

L a5.764k_oue _ CAPANEMA 	
Proprietária 

PR  
Av. Independência, 876 - Centro 



 

SILVANI MANICA COLUSSI — ME 

FONE (46) 3552-1826 	13 p 

CNPJ N° 01.439.755/0001-50 

AV. INDEPENDENCIA, N° 876, CENTRO 

CAPANEMA/PR 85.760-000 

COLUSSI 
f ashion store 

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 empr7a SILVANI MANICA COLUSSI - ME, inscrita no CNPJ 

sob o n° 01.439.755/0001-50, 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° 

013/2015, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

Capanema-PR, 03 de Setembro de 2015. 

77.  

1,, 'Z.) 

01439755/0001-501  
SILVAM MANILA COLUSSI 

Av. Independência, 876 - Centro 
85.760-0o0 - CA/JANE A — PR 

I MANICA COLUSSI 

RGN° 3.838.611-5 

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA 
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000 

(46)3552.371Q 
Selo Digital NP aesp6.gGign.Vphlr, Controle; U65Ae.x1pS 

Con ulte esse selo em tt •:Minar• en.com.br  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de SILVAM 
COLUSSI, do que dou fé. 

Capanema-PR, 03 	 de 2015, ds 14:b2:4 oras.  

Emolumento: R$3,62 (VRC 21,68); S lo: R$0,69 FunreJus: R$O,90. 



1439755/0001-501  
SILVANI MANICA COLIL. 

Av. independência, 876 - Centro 
85.760-01i0 - CA PANí: 

VANI MANICA COLUSSI 
RG N° 3.838.611-5 

SILVANI MANICA COLUSSI — ME 

FONE (46) 3552-1826 II 

CNPJ N° 01.439.755/0001-50 

AV. INDEPENDENCIA, N° 876, CENTRO 

CAPANEMA/PR 85.760-000 

COLUSSI 
fashion store 

TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente Convite n° 013/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite n° 
013/2015, 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 p osta de 
preço dos proponentes habilitados. 

Capanema-PR, 04 de Set' bro de 2015. 



N° Item Descrição do Produto I Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário 

001 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 82,68 M2 116,90 D'LUX 104,74 

PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SANTO EXPEDITO. 

002 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, 
PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

4,62 M2 178,57 D'LUX 138 

BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

003 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 69,83 M2 116,90 D'LUX 104,74 

PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. 

Preço Total 

- 8.659,90 

638,99 

7.313,99 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 30 dias 7 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 

TOTAL DAPROPOSTA: 

SILVANI MANICA COLUSSI - ME 
CNPJ: 01.439.755/0001-50 

16.612,88 

16.612,88 

Município de Capanema 	 Página: 1 

Convite 13/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

CNPJ: 01.439.755/0001-50 	Fornecedor : SILVANI MANICA COLUSSI - ME 	 E-mail: escsaggin12@hotmail.com  

Endereço : AV INDEPENDÊNCIA 876 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 
	

Telefone: (46) 3552- 	Fax: 
	

Celular: 

Inscrição Estadual: 9011395713 
	

Contador: NADIRSAGGIN 	 Telefone contador: (46) 3552-1342 
Representante: SILVANI MANICA COLUSSI 	 CPF: 603.851.389-20 

Endereço representante: RUA PADRE CIRILO SN - CENTRO- CAPANEIVIA/PR- CEP 85760-000 

E-mail representante: 

Banco: 104 - CEF 	 Agencia: 1256-4 - CAPANEIVIA DO PARANÁ, FR - 

RG: 3.838.611-5 

Telefone representante: (46) 3552-1826 

Conta: 748-0 	 Data de abertura: 03/07/2009 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006). 

Lote : 001 	Lote 001 

r01439755/0001-501  

SILVANI MANh",A COLUSSI 

Av. Independência, 876 - Centro 
L  85.760-000 - CAPANIENIA — PR 

esProposta - Versão: 1.1.3.7 03/09/2015 14:22:53 

  



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESAR 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

NUMERO DE ICENTIFICAÇA0 DO REGIS I HO CE EMPRESA - NIRE DA SEDE 
r- 	,r 

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 

I Grasiel 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 

Rodrigo Morgenstern 

rl 	'Ti 
''Brasileira 

NACIONALIDADE ESTADO CIVIL 

Solteiro(a) 

SEXO 

M a F❑  
REGIME DE BENS (se casado) 

_.- 

' 
FILHO DE (pai) 

Edio Morgenstern 
(mãe) 

Irani Teresinha Morgenstern 

';10-04-1982 
NASCIDO EM (data de nascimento) IDENTIDADE número 

6.828.270-5 
órgão emissor 

SSP 
UF 

PR 
CPF (número) 

037.303.249-85 

J
j 

' EMANCIPADO POR goma de emancipação — somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA 	(LOGRADOURO— rua, av, etc.) 

Av. 	Indepencia 

NÚMERO 

1599 
COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 

centro 
CEP 

85760-000 
CÓDIGO DO MUNIICIPI 

	

(Uso da Junta COritétel 	—II, . 	.,4 	.., 	._,  1;  
, 

MUNICIPIO 

Capanema 
UF 

PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do 	PARANÁ: 
CODIGO DO ATO 

080 

DESCRIÇÃO DO ATO 

Inscrição 

CÓDIGO DO EVENTO 

080 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

Inscrição 
CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN 
' LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

Av. 	Rio Grande do Sul 

NUMERO 

800 

I' 

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 

Centro 

CEP 

85750-000 

I 	L IGO DO 
I 	, 	'da JUhla 

MtIN/IbiP1 
CornM3. 

„I L 
MUNICIPIO 

Planalto 
UF 

PR 
PAIS 

BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

VALOR DO CAPITAL R$ 

30.000,00 

VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

Trinta mil reais/. 
CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Comercio varejista de persianas, 	cortinas e decorações .  r 
Atividade principal 

Atividades secundárias 

...- 

Comércio varejista de gesso p/construção, 	assoalho e 
$ 

revestimentos. 

„ror -• 	,lik 	''"- 
',.. 

, 

DATA DE INI ri 15! QT0(I\DES 

01-06-2012 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 	Iv?417 
NIRE anterior 	 ' - 

D4- 

4,.,. 	;- rn„.,  
> -. -i., 	"11̂ k.. 	ti  

1,405% 
-- - 

ASSINATURA  DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) R G 

 Cl\-‘ 	 ciO4‘P4 f2,-.19,-GIN 	• (12) 	Xylet-1.4:y-M-Pia-l-‘.1%."-. 	 ,.... .>-•.CX.r...P 
, ~I DATA DA ASSINATURA 

22-05-2012 
ASSINATURA st:: EMPRESÁRIO 	 'ç' 	, 	( 

;_b.-QQ 	gJd 
PARA USO 	DA ,.111Ntik.O0IVÍ ..- 1  
DEFERIDO.  

, 
wry  

4, 4. PUBL o .E--s- 	UIVE-SE. 	, JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 	 A• 11n v 	1Z4- 
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 	 , ss  .... .....- . CERTIFICO O REGISTRO EM: 2 9 / 05 / 2012 
SOB NÚMERO: 41107 2 4 528 4 	

,;1 
mi vi 

le. LUC :' '' 0 
' Prótocolo: 12/392022-1, DE 28/05/2012 

RASIEL, -p.ODRIGÓ MORGENSTERI1 	 SEBASTIÃO MOTTA 

.SECRETARIO GERAL. 

'' 	, 	L.'',,,-,i. 	Hi.'»ire .,- 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO i1Ìl  
tu. 
	 ' 	-  

NUMERO DE IDENT11-1L,Ac.,,A0 DO REGIS I-Ru bc EMPRESA - NIRE DA SEDE 

4110724528-4 
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)  

NOME DO EMPRESARIO (completo sem abreviaturas) 
GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN 	 — 

.t 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 

SEXO 

M F 
REGIME DE BENS (se casado) 

- `,,,. 	ir' 
FILHO DE (pai) 

: EDIO MORGENSTERN 

4. 	, (mãe)" ::›4,Z:".'"" 
I IRANI TERESINHA MORGENSTERN 	

, 
 

NASCIDO EM (data de nascimento) 

' 10/04/1982 
IDENTIDADE (número) 	 Órgão Emissor 

6.828.270-5 	 1SSP 
UF 

PR 
CPF (número) 	-,,, r4  E ;.'^   ,  
037.303.249-85 

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) 

' 	Av Independência 
NÚMERO 

1599  

v  COMPLEMENTO BAIRRO l DISTRITO 

Centro 
CEP 

85760000 

MUNICÍPIO 	 UF 

CAPANEMA 	 1PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 
ATO 

002 
DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERACAO 
EVENTO 

021 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

AV INDEPENDECIA 
NÚMERO 

1027 

COMPLEMENTO 

i 

BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

85760000 

MUNICÍPIO 	 UF 

CAPANEMA 	 1PR 
PAIS 

I BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

tovo@rline.com.br  

VALOR DO CAPITAL - R$ 

30.000,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

TRINTA MIL REAIS 

CÓDIGO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 
-, a/Lid.d.~.1 

4759801 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PERSIANAS, CORTIN 	ORAÇÕES; 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GESSO P/ CONSTRUÇÃO, ASSOALHO E REVESTIMENTOS; E 

Aki.dadas secundàrias 

4744005 
9529105 

—"'''''..1 
REPARAÇÃO E CONSERTO DE PERSIANAS 	 ., 

jor 

# 	..f.'  

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 

01/06/2012 ...R 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

15.650.715/0001-67 
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OU - F 
NIRE anterior :., 

UF 

' 

USO DA JUNTA' COMERCIAL 
DE.EtIbENTE ," 
NU rcai • 	, 
., ,. 

.j.  

'1̂:.SII,,, 4,?,,,:: 

'2,,,Nd, i r  

ASSINATURA DA FIRMA PELO 	MPRESARIO (ou pelo representante/assistente/9e ente) 

° 4 Í 	# 	Ir " 	2 •)2é-1‘ 	
AVif  

~-4.55 	 .9 .,•.• .., - ,O.Pa 	Itd 	9".. -  
DA 	iN. SSINkT UZ,A) 	,MATUpAO,lP / PR ES/PIL:).4. 

i+&,  23/02/2015 	
1 	 L 	14Ce>-4 	 rA,9-/yelelt".._  

-....", 	Mêi%diZAT.' l. 	 7.-K 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 	 ' 

DEFERLE10—_, 
p- 	QUE- 	E RQpiVE- ̂  

--____5-7- 
_ 	) 

I/ 1 	,, 

,17 	' / 	I -45 “ I)_ 

. — 
• JUNTA COMERCIAL'DO PARANÁ 

---•AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA • .. 
CERTIFICO O âEiSTRO EM: 	09/03/2015•. 
SOB NÚMERO: 201513503.61 - 
pivtocdo! 15/1350361 ,'DÉ 26/02/2015 

Emprsa:41 1 0725284  

, 
k‘  

• 1 

. 	I 
1, 	 I' 

F 

, 

NE 	P,  
0.5 i(),3/ P.`--)1 

, IR NI 
W_AS4f, RODR:C.,3 MORGENSTERN - ME 

LIBERTADBOUS:',„' 	
,„„,..v 

Cada b. E LucateDi -I. 
kp.2T  

r - 	--- 	.....SEckg-rANwogRAL .. 	,   RG 3 463294-4/  
al 	*&kr5kd'ElM, 	t."F-- 16ü. 11e4i  ,,,' 	' 	 - 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500334553 
	1111111111111111111111111111111111111111111 

4•1  
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it/l;1,1*I",,••? 4SV1.1 II 4 	fk • • 
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eigTARIA,MICROwk, 1111DAD4PlgS4,  
RT4KfirYi3E\,lit E IISTRtjEMPRES:#ltlrkq INTEGRA *AO 

JUNTA -Coii«lÉlt«"O PX1iNNA,ø,  : 
r. 

/Ia 

I • • 

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 
GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 	

, 	, Y , .r.  3... 
Y . 	k: :.;4  

Natureza Jurídica: 	EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 
41 1 0724528.4 

CNPJ 

15.650.715/0001-67 

Data de Arquivamento 
do Ato de inscrição 

29/05/2012 

Data de Início 
de Atividade 

01/06/2012 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

AV INDEPENDENCIA, 1027, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PERSIANAS, CORTINAS E DECORAÇÕES; 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GESSO P/ CONSTRUÇÃO, ASSOALHO E REVESTIMENTOS; E 

REPARAÇÃO E CONSERTO DE PERSIANAS 

Capital: R$ 	30.000,00 

(TRINTA MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempresa 

Último Arquivamento 

Data: 09/03/2015 	Número: 20151350361 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Status 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nome do Empresário 
GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN 

Identidade: 	6.828.270-5,SSP/PR 	 CPF: 037.303.249-85 

Estado Civil: Solteiro 	 Regime de Bens: 	Não Informado 

CAPANEMA - PR, 03 de setembro de 2015 
15/617271-2 

1111111111111111111111111111111111111111 
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LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Carla E. F. Luc. 
;-.G.3 A? 294-4 / Fl •Z  

. 

•1>;:.74,y5  4k.P2k1.1, yr 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Page 1 of 1 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
qt\ 	I 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
15.650.715/0001-67 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/05/2012 

NOME EMPRESARIAL 
GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*.*.**** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 
AV INDEPENDENCIA 

NÚMERO 
1027 

COMPLEMENTO 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CAPANEMA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(46) 3555-1485 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
I.*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/0512012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 03/09/2015 às 08:42:17 (data e hora de Brasília). 

E Consulta QSA / Capital Social 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPRenpjreva/Cnpjreva_Comprov... 03/09/2015 



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

1"), 	yr 

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

Nome: GRASIEL RODRIGOIVIORGENSTERN - ME 
CNP 5650.715/0001-67 

Res a doo direito de a Fazenda Naciona 	inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima êntIficado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://~v.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:00:04 do dia 03/09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/03/201.6:------ 
Código'dê-Oontrole da certidão: BE24.10E1.9A7A.6FOE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição:_ 	15650715/0001-67 — 

Razão ocial:GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME 

Endere 	INDEPENDENCIA 1027 / CENTRO / CAPANEMA / PR/9260— 

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: 27/08/2015 a 25/09/2015 

Certificação Número: 2015082711043426485050 

Informação obtida em 02/09/2015, às 10:08:55. 

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

Page lof 1 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 02/09/2015 9- 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 
r 

•<. 

GOVERNO DO ESTADO 
eacreterla da Pesando 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013638717-42 

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.650.715/0001-67 
Nome: GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 01/01/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (03/09/2015 08:37:33) _9 



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 02/11/2015, 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°: 2972/2015 	
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

C2HJF2QEMX344XCUB2 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 

Inscrição Municipal 
	

CNPJ/CPF--  INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

38849 	 15.650.715/0001-67 
ENDEREÇO 

18 

AV INDEPENDÊNCIA, 1027 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de materiais de construção 
não especificados anteriormente, Reparação de artigos do mobiliário 

Certidão emitida no dia Capanema, 03 de Setembro de 2015. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QEMX344XCUB2 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 

' 1 V 

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: 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME 

CNPJ 15.650.715/0001-67, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

III 1111 1111111 11111111 I 1111 1111111 11111111111111 II 1111111111 1111111111111 	11 111111111 III 
CAPANEMA/PR 28 de Agosto 	15,  13 30 41 

PATRICIA ICHELA T IESEN 

PODER JUDICIÁRIO 
guizo de Direito da Comarca de 
Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1212 

Canária do Contador, Distribuidor, Partidor, 
Depositário Público e Avaliador Judicial 
CNN 02159.1611000147 
DIree &meies Faceio - Mister 

Custas = R$ 25,90 
Página 0001/0001 



VITOR U AGNO 

01 11111111E1 111111E111ln 
CAPANEMA/PR, 

111111111H1111111D811101111111 11111111111111 
to de 20113 35:54 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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 PROTESTO sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONS-
TAR nenhum registro em andamento contra: 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME,/ 

CNPJ 15.650.715/0001-67, no período compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data. 

PÓDER JUDICIÁRIO 
.Pizo de Direito da Comma de 
Capanema - Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1212 

Cartúdti do Contador, Distribuidor, Partidor, 
Deprobrio Publico e Avaliador Judicial 
CNN 01259.16110001-67 
Dies Stevens Facclo - Titular 

Custas = R$ 25,90 
Página 0001/0001 

I 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME (MATRIZ E FILIAIS)/ 
CNPJ: 15.650.715/0001-67 
Certidão n°: 131852855/2015 
Expedição: 02/09/2015, às 10:07:30 
Validade: 28/02/201V180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.650.715/0001-67, 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 Trabalha 1a 
Internet (http://www.tst.jus.br) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam o dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jure dicas 
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 decorrent 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: mdtbtst.jus.br  



GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME 
AV. INDEPENDENCIA, 1027 - FONE: (46) 9907-5411 

CNPJ n° 15.650.715/0001-67 - CAD/ICMS 90597316-93 
85760-000 	- CAPANEMA - PR 

ANEXO 02 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Convite n° 013/2015. 

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

licitação, sob a modalidade Convite, sob n° 013/2015, 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, 04/09/2015 

 

Grasiel Rodrigo Morgenstern 

RG: 6.828.270.5 SSP/PR 

ri 5.650.715/0001-671  
C:.7RASIEL RODRIGO 

MORGENSTERN - ME 

AV. INDEPENDÊNCIA, 1027 
CENTRO 

e5760-000 a CAPANEMA - PR .1 



Grasiel Rodrigo Morgenstern 

RG: 6.828.270.5 SSP/PR 

CPF: 037.303.249-85 

Cargo: Administrador 

g-15.650.715/0001-6771  
C7ZASIEL RODRIGO 

MORGENSTERN - ME 

AV. INDEPENDENCIA, 1027 
CENTRO 

85760-000 - CAPANEMA - PR 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME 
AV. INDEPENDENCIA, 1027 — FONE: (46) 9907-5411 

CNPJ n° 15.650.715/0001-67 - CAD/ICMS 90597316-93 
85760-000 	- CAPANEMA — PR 

ANEXO 06 

DECLARAÇÃO DEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°. INCISO =II, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 013/2015 

GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME, inscrita no CNPJ/MF n° 15.650.715/0001-

67, por intermédio de seu representante legal, o sr. Grasiel Rodrigo Morgenstern, 

portador do documento de identidade RG n° 6.828.270-5, emitido pela SSP/PR, e do CPF 

n°_037.303.249-85, 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, 04 de Setembro de 2015. 



Capanema, 04/09/2015 

Grasiel Rodrigo Morgenstern 
RG: 6.828.270.5 SSP/PR 

ri 5 .C50.715/0001-671  
G.:PASIEL RODRIGO 

í-i..1ORGENSTERN - ME 

AV. INDEPENDÊNCIA, 1027 
CENTRO 

85760-000 - CAPANEMA - PR j 
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GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME 
AV. INDEPENDENCIA, 1027 — FONE: (46) 9907-5411 

CNPJ n° 15.650.715/0001-67 - CAD/ICMS 90597316-93 
85760-000 	- CAPANEMA — PR 

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 GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME, inscrita no 

CNPJ sob o n° 15.650.715/0001-67, 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° 013/2015, realizado pelo Município de 

Capanema — PR. 

,'" 



GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN ME 
AV. INDEPENDENCIA, 1027 — FONE: (46) 9907-5411 

CNPJ n° 15.650.715/0001-67 - CAD/ICMS 90597316-93 
85760-000 	- CAPANEMA — PR 

'— 

ANEXO 04 
TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Convite n° 013/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite n° 013/2015, 
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, 04/09/2015 
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Grasiel Rodrigo Morgenstern 
RG: 6.828.270.5 SSP/PR 

1715.650.715/0001-671  
RODRIGO 

MORGENSTERN - ME 

AV. INDEPENDENCIA, 1027  
CENTRO 

85760-000 - CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema 	 Página: 1 

Convite 13/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 
CNPJ: 15.650.715/0001-67 	Fornecedor : GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 	 E-mail: WESLEY.RHTOVO@RLINECOM.BR  

Endereço : AV INDEPENDÊNCIA 1027 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 	 Telefone: (46) 3552-2965 Fax: 	 Celular: (46) 9907-5411 
Inscrição Estadual: 	 Contador: 	 Telefone contador: 3555-1485 
Representante: GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN 	 CPF: 037.303.249-85 

	
RG: 

Endereço representante: AV. INDLPLNDENCIA 1599 - - CAPANEMA/PR- CEP 85760-000 
	

Telefone representante: 
E-mail representante: 

Banco: 756 - BANCOOB 	 Agência: 4342- - SICOOB CRESUD - Francisco Beltrão/PR 
	

Conta: 10005274-6 	 Data de abertura: 14/01/2015 

Fornecedor enquadrado como microem 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 / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo 	Marca Preço Unitário Preço Total 
001 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 82,68 M2 116,90 	PERSIANAS REQUINTE 105,00 8.681,40 

PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SANTO EXPEDITO. 

002 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, 

PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

4,62 M2 178,57 	PERSIANAS REQUINTE 151,00 697,62 

BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

003 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 69,83 M2 116,90 	PERSIANAS REQUINTE 105,00 7.332,15 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 16,711,17 

TOTAL DA PROPOSTA : 16.711,17 

Validade da proposta: 60 dias 
/ 

Prazo de entrega: 30 dias 

<51 
GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 

CNPJ: 15.650.715/0001-67 

ri 5 650.715/0001-67 
GRASIEL RODRIGO 

MORGENSTERN - ME 

AV. INDEPENDÊNCIA, 1027 
CENTRO 

85760-000 - CAPANEMA - PR 

esProposta - Versão: 1.1.3.7 	 04/09/2015 08:08:09 



Município de Capanema - 2015 
Mapa da Licitação 

Convite 13/2015 

Página:/ 

Data abertura: 04/09/2015 
	

Data julgamento: 04/09/2015 
	

Data homologação: 

CNPJ: 01.439.755/0001-50 
	

CNPJ: 15.650.715/0001-67 
Produto 
	

U N. 	Quantidade 
	

Preço 	Marca 
	

Preço 	Marca 

Lote 001- Lote 001  
001 	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 	 M2 	 82,68 	 104,74 * D'LUX 

	
105,00 	PERSIANAS 

COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIALPVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

002 	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 	 M2 	 4E2 	 138,31 * D'LUX 	 151,00 	PERSIANAS 

COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO,PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

003 	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 	 M2 	 69,83 	 104,74 * D'LUX 	 105,00 	PERSIANAS 

COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIALPVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 	 16.612,88 

CNPJ. 01.439.755/0001-50 - SILVAN I MAN ICA COLUSSI - ME C N PJ 15650.715/0001-67 - GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME 
FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

Emitido por: GABRIEL C IPRIANI, na versão: 55121 
	

04/09/2015 0914:52 



CNPJ: 01.439.755/0001-50 Telefone: (45) 3552- 1826 	Status: Habilitado 16.612,88 

Município de Capanema - 2015 
Classificação por Fornecedor 

Convite 13/2015 

1. ars r„)  

Pagina:1 

Item Produto/Serviço UN. 	Quantidade Status 	Marca 	 Preço Unitário 	Preço Total Sel 

I Fornecedor: 2220-9 SILVANI MANICACOLUSSI - ME 

Representante: 45760-4 SILVANI MANICA COLUSSI 

Lote 001 - Lote 001 	 16.612,88 
001 44426 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS 	M2 	 82,68 Habilitado 	D'LUX 	 104,74 	8.659,90 * 

COM TRILHO, EM MATERIALPVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

002 44427 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS 	M2 	 4,62 Habilitado 	D'LUX 	 138,31 	638,99 * 

DE ALUMÍNIO COM TRILHO,PARA ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SAO C RISTOVAO. 

033 44428 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS COMPLETAS 	M2 	 69,83 Habilitado 	D'LUX 	 104,74 	7.313,99 * 

COM TRILHO, EM MATERIALPVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVAO. 

VALOR TOTAL: 	16612,88 

\( 

Emitido por: GABRIEL C IPR IANI, na varseo: 5512 j 04/09/2015 09:14:58 



Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA, E JULGAMENTO DE 
LICITAÇÃO: 013 - Convite 

Aos quatro dias de setembro de 2015, ås nove horas, no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com 
endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 6026/2015, constituída pelos Srs. ARLEI 
ADAIR BLADT RENNER, CLAIR JOSE WALTER, HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO DOROCHOWICZ e 
MARILUCI CANDIOTO SALVADOR', com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade 
Convite, veiculado através do n° 013, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM 
INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 
ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ, a Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas: SILVANI 
MANICA COLUSSI - ME e GRASIEL RODRIGO MORGENSTERN - ME. Inicialmente a Comissão de 
Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura dos envelopes No 01, contendo a documentação 
de cada proponente, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes 
das proponentes. Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitadas todas as empresas. As 
proponentes nada argüiram sobre os documentos apresentados e firmaram Termo de Renúncia ao 
direito de impugna-los, razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento å 
sessão. Abertos os envelope No 02, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas, 
foram as mesmas conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes das proponentes. 
D Acordo com o Edital a Comissão de Licita ão che ou a se uinte classifica ão or item: 
Fornecedor Item Produto/Serviço Marca Quantidade Preço 

SILVANI MANICA 
COLUSSI - ME 

1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 	PVC, 
PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE 
BASICA DE SAODE DO BAIRRO SANTO EXPEDITO. 

D'LUX 82,68 104,74 

SILVANI MANICA 
COLUSSI - ME 

2 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS DE ALUMINIO COM TRILHO, PARA 
ABERTURAS DOS BANHEIROS PERTENCENTES 
A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO 
CRISTOVAO. 

D'LUX 4,62 138,31 

SILVANI MANICA 
COLUSSI - ME 

3 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 	PVC, 
PARA ABERTURAS PERTENCENTES A UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

DIUX 69,83 104,74 

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. 

.771)22nHE C ANO DO ARLEI ADAIR BLAD 

SALVADORI MA 

- CLAUDIA WEINZIR Q 	
ar.y‘,.6,,t,,,,,,... 

------- 	'ASIEL RODRIGO MOTE-1:; 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 

PORTARIA N° 6257/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 013 - Modalidade: Convite 

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a lei n° 8666/93 
e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação 
modalidade Convite n° 013/2015 e Adjudico, objeto: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, 
COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE 
MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. 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/Serviço Marca Quantida 

de 
Preço 

SILVANI MANICA 
COLUSSI - ME 

1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SANTO EXPEDITO. 

D'LUX 82,68 104,74 

SILVANI MANICA 
COLUSSI - ME 

2 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, 
PARA 	ABERTURAS 	DOS 	BANHEIROS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

D'LUX 4,62 138,31 

SILVANI MANICA 
COLUSSI - ME 

3 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. 

D'LUX 69,83 104,74 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite N° 013/2015, R$ 
16.612,88 (dezesseis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito centavos). 

Homologo a presente licitação, 

Capanema - PR, 10 de setembro de 2015. 

LINDA IR MARIA DE Á RA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

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

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema — PR 

Setor de licliações 

Município de Capanema — PR 

Setor de Links:des 

Iff tink:Min 	 da Parará 
Au, Porigot. dr Smiza, 1080- Capauena - Par.) - Centra. 

ruiimmoo TRIMESTRAL BEF:,  PREOÃO PRESENCIAL 06W2014 
OIMETOMPCISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAkA 
MANUTENÇAO DOS BENS PUBLICOS 00 MUNICÍPIO 0E CAPANEMA - PR 
Permanerem insInundoa peep. bowl wulpsen] 00 de Desembre de 2011. 

Caere I Pidgin Cipriani 
Pregiieiro 

Munielpto de Con:inent:1 - F.xirido do henna 
Av Parigot de Soara, 1080- Capanema - Paraná - Centra 

PUBLICAÇÃO 'fRIMESTRAL 	PREOÃO PRESENCL4L N°068/2014 
ORIETOincismo DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO Dli romParsH 
ESPKIALIZADA PARA EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
DE IMCIENTES PARA A SECRETARIA DE RADDE DE CAPANEMA • PIL Perionneeein 
innlieradriseoprnoshomologadotseto 09 de Dezembro de 1011. 

Canel 	Ciprinni 
Pregoeiro 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Pelo presente Mgrumento particutar que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
PANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa luridica (CNN) sob o n° 

/5.972.160/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante desemde PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
insulta no CPF/MF soli o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, situada a AV CAXIAS DO SUL, n° 660 - SALA 02 - 
85750000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNP] sob o ne 06.125.716/0001-00, neste ato 
por seu representante legal, GILBERTO CARLOS 	CPF:024.930.949-13 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estendo as partes suleitas as normas da 
Lei n° 8.666/93 e suas alteraçães subsequentes, ajustam o presente Contrato, em 
decorrência do Edital Convite n° 007/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições, 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 08/06/2015, objeto do Edital de 
licraçáo, Modalidade Convite n.,  007/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCIPE, 
LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO - TRIANGULO DO SETOR N.E., EM CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA A AMPLIAR DE 19,100D, conforme memorial descritivo (anexo 11) e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de 
vigência do presente contrato para mals 30 (trinta) das, em virtude do alto Indoe 
pitiviométrico testa região, impedindo a finalização da obra e seu posterior pagamento, 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato ongináno, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente ein 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abalou. 

Capanema PR, 07/09/2015. 

MUNICÍPIO DF CAPANEMA • PR CONSTRUTORA CASAGRANDF I TOA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	GILBERTO CARLOS FURLAN 

TESTEMUNHAS. 
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Mum'. do Calumema - Esuido do gl raná 
Av.Parigot de Souza, 1080- Conan«. - Paraná - Centro, 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF.: PREGÃO PRESENCIAL 067/2014 
OBIETOREMSTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM OS 
CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO ÁS FAMÍLIAS DE IMABALHADORES QUE 
SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIAS QUE 
POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM 
SITUAÇÃO DE DOENÇA O POSSOAS COM DEEICIENCIA E EAMÍLIAS QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMETANEAMENTE 
EN FREMIld NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTAÇÃO Permaneeem 
Ina I wrados tog pn,us homulogadus em DR do Di.l.einbru du 21111. 

Onkel Filme 
Pregoeiro 

Município de Capanema — PR 

se., de Licitsodes 

I o  Termo Aditivo ao Contrato ao 066/2015, que entre si  
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a empresa CONSTRUTORA CASAGRANDE 
LTDA, 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO No 135/2015 
Tomada de preços No 014/2015 

Data da Assinatura: 09/09/2015. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CTMGEO SERVICOS DE ENGENHARIA E TI LTDA - ME. 
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECADASTRAMENTO 

IMOBILIÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS NO CADASTRO TÉCNICO 
MULTIFINALITARIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, 
Data Inicial de vigência 09/09/2015, dada final de vigência 08/03/2018. 
Valor total: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais¡. 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO No 136/2015 
Convite No 013/2015 

Data da Assinatura: 10/09/2015. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	SILVANI MANICA COLUSSI • ME. 
Objeto:AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 
ATENÇÃO BÁSICA PMAQ. 
Data Inicial de vigência 10/09/2015, data final de vigência 08/11/2015. 
Valor total: R$ 15.612,88 (dezesseis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito 
centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N'6255/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO: 042 - Modalidade'. Pregão 
Considerando que o procedimento kitatório está de acordo com as leis n,  10.5202 e n°8666193 

e suas agerações, especialmente em seu artigo 43, homotogo o Edital de lictacáo modalidade Pregão 
' 042/200, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 

DA FROTA DE VEICULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNCIPIO DE CAPANEMA • PR. Em 
umpánento ao disposto no aa.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se púbico 

o resultado da licitação em epigrafie, apresentando ofs) vencedorfes) pelo critério menof preco por bie; 

w,-..,e..j.1 .0151 
UTOPECAS IZABELENSE LTDA 1 as 6 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão 919  04212015, Fl$ 15030,38 (cento 
e cinqüenta e quatro mil citatie reais e Int e seis centavos). 

Homologo a presente Imitação, 
Capanema • PR, 08 de setembro de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

Município de 

Airjak 

Capanema - PR 

PORTARIA N°625612015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 014 - Modaldade: Tomada de mos 
Considerando que o procedimento licilabrio está de acordo com a lei rfi 8666193 e suas 

akerações, espedalmente em seu arfigo 43, homologo o Edtalde Licilagáo modalidade Tornada de 
preços IV 01412015 e Adjudico, 00): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA 
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E IMPLANTAGA0 DE GEOTECNOLOGIAS NO CADASTRO 
TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO DO MUMC(PIO DE CAPANEMA • PR. Em cumprimedo ao cisposto 
no ad.109, parágrafo I da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se púbico o resultado da 
licitação em epígrale, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério técnica e o ego: 

Premair _ote Item 
CTMGEO • SERVICOS DE ENGENHAR A E TI LTDA • ME 1 	112 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de preços Nº 01412015, R$ 
330.000,00 (trezentos e (rinla mil reais). 

Homologo a presente licitação, 
Capanema • PR, 09 de setembro de 2015. 

LINDOMIP MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

Município de 

>2 

Capanema — PR 

PORTARIA N1257120(5 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 013 - Modalidade: Conote 
Consderando que o procedinenlo lidatório Bali de acordo com a lei n° e66993 e suas 

alterações, especialmente em seu anigo 43, homologo o Ediml de lionação modalidade Convite no 
01312015 e Adjudico, objeto: 	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, CON INSTALAÇÃO, A SEREM 
COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO 
BÁSICA • PMAQ. Em cumprimento ao dsposlo no &l109, polígrafo 1 da Lei 8.665, de 21 de ¡unho 
de 1993, bina-se publico o resultado da licitação em epígrale, apresentando iris) vencedories) pelo 
criténo menor preço por nerm 
Forneceder tem 

SILVANI NANICACOLUSSI -ME 1, 2 e 3 
Valor total dos gastos coma ticitaçáo modalidade Convile W01312015, R$16.612,88 (dezesseis 

mil, seiscentos e doze reais e oitenta e o10 centavos). 
Homologo a presente Ida*, 

Capanema - PR, 10 de setembro de 2015. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 134/2015 
Pregão Presencial No 042/2015 

Data da Assinatura: 08109/2015. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	AUTO PECAS IZABELENSE LTDA. 
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA 
FROTA DE VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 

Valor total: R$ 154.030,36 (cento e cinqüenta e quatro mil e trinta reais e trinta e 
seis centavos), 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

CONTRATO N° 136/2015 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A 

EMPRESA SILVANI MANICA COLUSSI - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento, com instalação, sem 
vínculo empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 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 
SILVANI MANICA COLUSSI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 01.439.755/0001-50, 
situada a AV INDEPENDÊNCIA, n° 876 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, 
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVANI MANICA COLUSSI, inscrita no 
CPF n° 603.851.389-20, residente e domiciliada 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° 013/2015, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA - Pl\ilAQ, conforme descrito no edital e seus anexos. 

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

CONVITE N° 013/2015, 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 e/ou instalados em parcela única e 

integral, isto é, a entrega e/ou instalação deverá ser imediata de todos os objetos, conforme 

croqui em anexo, no prazo previsto neste instrumento contratual. 

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

DOS OBJETOS  

3.1. O objeto deverá ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Item Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade de 
medida 

Quantida 
de 

Preço 
unitário 

1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SANTO EXPEDITO. 

D'LUX M2 82,68 104,74 

2 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS DE ALUMÍNIO COM TRILHO, 
PARA 	ABERTURAS 	DOS 	BANHEIROS 
PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. 

DIUX M2 4,62 138,31 

3 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
COMPLETAS COM TRILHO, EM MATERIAL 
PVC, PARA ABERTURAS PERTENCENTES A 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 
SÃO CRISTOVÃO. 

DIUX M2 69,83 104,74 

3.1.1. O prazo de entrega dos objetos e/ou instalação será contado a partir da assinatura deste 

contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Efetuar a entrega e/ou instalação dos objetos 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 objetos 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 edital, 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 e/ou instalação, 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 

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

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 
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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 os objetos, 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 
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$ 16. 612,88 (dezesseis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e 
oito 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 VIGÊNCIA 

	

7.1. 	O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, 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 10/09/2015 e 

encerramento em 08/11/2015. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

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. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatur 

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

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: 

(6 / 100) 
I 

365 

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

pagamento 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

9.1. Quando a entrega e/ou instalação dos objetos 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 objetos, para fins de recebimento 

definitivo. 

9.1.1. O recebimento definitivo também ficará sujeito à entrega dos manuais e instruções 

exigíveis. 

9.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os objetos, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 

solicitação de compra, com a finalidade de verificar a adequação dos objetos e constatar e 

relacionar os objetos 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 objetos 

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 objeto 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. CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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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: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da 

despesa 
Funcional programática Fonte de recurso 

2015 1850 09.001.10.301.1001.2081 495 

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 FISCALIZAÇÃO  

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Secretaria 

de Saúde, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato 

e de tudo dará ciência à Administração. 

11.1.1. O 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. 

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). 
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12.1.3. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, 

respeitar-se-á o índice INPC/IBGE para a atualização dos valores. 

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

13.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- MEDIDAS ACAUTELADORAS  

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

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 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. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA 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 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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CAPA MA - PR, 10/09/2015. 

LI 1 IR MARIA I E LARA DEN 
PREFE TA MUNICIPAL 

E: Gabriel Felipe Cipriani 
CPF: 084.726.089-56 

VANI MANICA COLUSSI 
SILVANI MANICA COLUSSI - ME 

NOME: Gilso 
CPF: 555.1 

mauri Huber 
.969-04 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 
suas transcrições. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-  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. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  

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. 

Testemunhas: 

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

Setor de licitações 

Lo Termo Aditivo ao Contrato n. 066/2015, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outra lado a em presa CONSTRUTORA CASAGRANDE 
LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
•ANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Incidira (CNP)) 505 o 11. 

/5,9/2./60/0001-60, neste ato representada pele Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDANIR PARIA DE LARS DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n. 990.254109.53 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 FORLAN, CPF:024,930.949-13 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes suleitas as numms da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em 
decorrência do Edital Convite n° 007/2015, mediante es seguintes cláusulas e condições, 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Conforme contrato firmado em 08/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convire n . 007/2015, entre as partes acima idenrificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, 
LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO • TRIANGULO DO SETOR NE., EM CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA A AMPLIAR DE 19,10W, conforme memorial descritivo (anexo 10) e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de 
vigência do presente contrato para mais 30 (trinta) dias, em virtude do alto Indlce  
p,uviornétrIco nesta região, impedindo a finalização da obra e seu posterior pagamento, 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demas 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 abalxo. 

Capanema - PR, 07/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR CONSTRUTORA CASAGRANDE LEDA 
LINDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN 	GILBERTO CARLOS FURLAN 

TESTEMUNHAS. 

Município de Capanema — PR 

Setas Ur Licitações 

Mo ineMie de Culainemii - E,1,111.10 PamnS 
Av Panget de &man, 1080- C:monoton -Pornná - Cent., 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL • PREOÃOI'RESENCLAL N' 06=14 
ORJETO,RECISTRO DE P121.',ÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
MANUTENCAU 01)5 bENS PUBLICUS 110 MUNE:UNO UE CAPANEMA PR 
Kemantrom nulteradoe a prese, homelegudne em Oade Dexembmilo 40II 

(lahr“.1 PrIn,,Ciprium 
Pregceiro 

Município de Capanema — PR 

Setor de Lieltaaões 

Mumpipie de Co panemu - Esunio do Purnnå 
Av. Panget de Souzo,1080- Capanema - Paraná -Cent», 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REP,  PREGÃO PRESENCIAL 067/2014 
013,16T0'REXIISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO 111,, PRODUTOS QUE COMPÕEM AS 
CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS 	TRABALHADORES QUE 
SF ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMILIAS QUE 
POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM  
SITUAÇÃO DE DOENÇA E PESSOAS COM DEFICIENCIA FAMILIAS QUE SE  
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMETANEAMENTE 
ENFRETARAM NECESSIDADES DASICAS DE ALIMENTAÇÃO Permanecem 
Illalkrodwitsåqinvix homolugadoa em 0R de Deavinbm sle 21/14. 

Gabriel %Igle rgxinel  
Pregneire 

05 

Mame ipin de No: memo -Esiailo do Pmaná 
Av Fangst de Som:1.1080- Capanema-Paraná-Center 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REF; PREOÃO PRESENCIAL A0  068/20I1 
ORIF,TaREOPPP110 DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRRSA 
(ISPECIALIZADA PARA EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 1111 TliARRPOR'rE 
DE PACIENTES PARA A SECREIARIA DE, SAUDI; Dh CAPANEMA - PR. Permaneeem 
inalieradns sa pram homologad(M. 09de Deminbrn de 20H. 

Gabriel Vel me Ciprinnr  
Pregoeiro 

Município de Capanema — PR 

Setor da licitoøes 

Município de Capanema — PR 

Setor de licitações 

EXTRATO DE CONTRATO No 13612015 

Convi te No 013/2015 

Data da Assinatura: 10/09/2011,  

Contratante: 	Município de Capanema•Pr. 

Contratada: 	SILVANI MANICA COLUSSI - ME. 

Objeto:AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM COLOCADAS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, EM 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUALIDADE NA 

ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ. 

Data Inicial de vigência 10/09/2015, data final de vigência 08/11/2015. 

Valor total: RI 16.612,88 (dezesseis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e oito 

centavos), 

Lindamir Maria de Lana Denardin 

Prefeita Municipal 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 134/2015 

Pregão Presencial N0  042/2015 

Data da Assinatura: 08/09/2015, 

Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 

Contratada: 	AUTO PECAS IZABELENSE LTDA, 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA 

FROTA DE VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR, 

Valor total: R$154,030,36 (cento e cinqüenta e quatro nal e trinta reais e trinta e 

seis centavos). 

Lindamir Maria de Lana Denardin 

Prefeita Municipal 

Município de Capanema — PR 

Setor de licitações 

EXTRATO DE CONTRATO 010  135/2015 

Tomada de preços N° 014/2015 

Data da Assinatura: 09/09/2015. 

Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 

Contratada: 	CTMGEO - SERVICOS DE ENGENHARIA E TI LTDA- ME. 

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECADASTRAMENTO 

IMOBILIÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS NO CADASTRO TÉCNICO 

MULTIFINALITARIO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 

Data Inicial de vigência 09/09/2015, data final de vigência 08/03/2018. 

Valor total: RS 330,000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

Lindamir Maria de Lana Denardin 

Prefeita Municipal 

w ' • 

Município de Capanema - PR 

Em 

PORTARIA N'62550015 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
LICITAÇÃO, 042 - Mcdafidade< Pregão 

Considerando que o procedimen10 icitatúdo está de acordo com as leis n,  10.520102 e n°8666/93 
suas alterações, especálmente em seu artigo 43, homologa o Edital de Licitaçáo modalidade Pregão 

a 04212015, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 
DA FROTA DE VE1CULOS PESADOS PERTENCENTES AD MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR. 
nakent° ao disposto no Ml 09, parágralo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1593, torna-se [Ale° 

o resultado da licilacáo em epígrafe, apresentando als) vencedor(es) pelo critério menor preço por Ute; 
Fanicada! les  

AUTO PECAS IZABELENSE LTDA 1 ao 6 

Valor total dos gaslos coma Lidada modalidade Pregão N° 04212015, RI 154.030,36 (cento 
e angje& e quatro mil e trinta reais e hinta e seis centavos). 

Homologo a presente licdação 
Capanema • PR, oa de setembro de 201$ 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N°62562015 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 
UCITAÇÃO: 014 • Modalidade: Tomada de preços 

Considerando que o procedimento licilatério está de acordo com a lei rig 8666193 e suas 
alterações, especialmente em seu artigo 43, homolog° o Edãal de licitação modaidade Tornada de 
preços n,  014/2015 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E IMPLANTAÇAO CE GEOTECNOLOGIAS NO CADASTRO 
TÉCNICO MULfiFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR. Em cumplimento ao (knast° 
no ad.109, parágrafo 1 da Lei 8,665, de 21 de junho de 1993, toma-se púbLco o resultado da 
licitacão em epígrale, apresentando c(s) vencedones) pel° sikh° tecnica epreço; 

Rrestador 	 Ilote Item 	- 

CTMGEO - SERVICOS DE ENGENHARIA E TI LTDA - ME 	Ii 1 e 2 

Valor lota) dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de preços N,  014/2015, Ft8 
330,000,00 (trezentos e trinta ml reals). 

Homologo a presente licitação, 

Capanema • PR, 09 de setembro de 2015. 

LINDAM IR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Município 

i, 

de Capanema — PR 

PORTARIA N'625712015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 013 - Modalidade: Convite 

Considerando que o prosedimento licdatório este de acordo com a let n' 0666193 e suas 
alegações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edda' de Licilação modalidade Convite ri,  

01312015 e Adjudico, objeto: 	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, COM INSTALAÇÃO, A SEREM 
COLOCADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E QUAUDADE NA ATENÇÃO 
BASICA • PORO. Em cumprimento eo disposto no ar1.109, paragraf° 1 da Lei 8.666. de 21 de junho 

de 1993, torna-se público o resultado da licilaçáo em epigrale, apresentando o(s) vencedor(es) pelo 
ordene menor Preçt por dem.  

Fornecedor 	 I 

SILVANI MANICA COLUSSI - ME 	 11,2e3 

Valor total dos gastos coma Licdaçáo modalidade Conote Nº 013/2015, 8616.612,88 (dezesseis 
mil, seiscentos e dom reais e oitenta e oito centavos). 

Homologo a presente IØØ, 
Capanema - PR, 10 de setembro de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 
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