
Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.279, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.  

Nomeia Cornisstio Permanente de Abertura e 

Julgamento de Licitacties. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuicOes legais, 

RESOLVE 

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

constituirem a Comisstio Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes, realizadas pela 

Secretaria Municipal de Financas, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 
01/01/2019 a 31/12/2019. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Maicon Douglas de Castro Coito 

Caroline Pilati 

Art. 2° A presente portaria entrara em vigor na data de 01/01/2019, ficando nessa data 

revogada a Portaria n° 6.905/2018 e7.195/2018. 

-Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dias do 

Ines de dezerill7d\ele 2918. 
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AmeriC-613elle 
Prefeito 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 

Processo inexigibilidade: 3 
	

Capanema - PR, 18 de janeiro de 2019 

PROTOCOLO NOMERO: 3 

DE: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizagao para `AQUISIcA0 DE PECA 
ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO 
BW212 D-40- NOMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR.. 

0 custo maxima global importa em R$ 24.\ 79,40 (Vinte Quatro Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e 
Quarenta Centavos). 

Cordialmente 

Valdeci Alv 	s Santos 
Responsavel pel- S etaria Municipal 
de Viagao, Obras e rvigos Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Viacao, Obras e Servicos Urbanos 

JUSTIFICATIVA 

Se faz necessario aquisigao de Motor Hidraulico original para o 
Equipamento Rolo Compactador Marca Bomag, Modelo BW212 D-40, 
Frota 136, Patrinnonio 11.443, equipamento importado sem similar no 
mercado nacional. 0 referido motor hidraulico elencado no Termo de 
Referencia é genuino corn maior durabilidade, este fato contribui para 
boa conservagao do equipamento, economicidade, alem de evitar 
imprevistos e acidentes nos trabaihos e dando maior seguranga ao 
operador. 

Capanema, 09 de janeiro de 2019 

)cr 
Sandro Seibert 

Depto. De Manutengao 

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

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE 

AQUISIcA0 DE PEcA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 
MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40- NOMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE AO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

VALOR TOTAL: R$ 24.179,40 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) 
tern Nome do produto/servico Quanti 

dade 
Unidade Preto 

Maximo 
Predo 
Maximo total 

1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 
0-40 — CODIGO 05817095. 

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 

Considerando que este equipamento é submetido ao trabalho pesado de compactacao de estradas vicinais, 
terraplenagens e calcamentos poliedrico pela Secretaria Municipal de Viacao, que o servico severo 
executado pelo o equipamento durante a sua operacao pode gerar quebras ocasionais e consequentemente 
a necessidade de manutencao quando da quebra de componentes por pecas genuinas, por ser mais 
conveniente e oportuna a administracao, pela durabilidade e garantia se comparada a pecas paralelas, 
tambem trata-se de equipamento importado onde nao existe boa parte dos componentes no mercado 
nacional. 
Por fim, deve se ressaltar a inviabilidade de competicao, uma vez que as pecas genuinas somente podem 
ser encontradas em concessionanas, sendo que preco praticado d tabelado/padronizado e conforme 
declaracao anexa o Fornecedor e o imico no pais para as pecas de reposicao necessarias para o reparo do 
equipamento impossibilitando a competicao conforme caput do art. 25 da lei n° 8.666/93. 
Justificativa do Preco: 0 preco contratado é o praticado no mercado para os referidos itens conforme orcamenti 
anexo de pecas originais. 

"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em especial: 
I - para aquisigao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exciusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orgao de registro do comercio do local em que se 
realizaria a Iicitacao ou a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes 
II - para a contratagao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, corn 
profissionais ou empresas de not6ria especializacao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade 
e divulgagao; " 

Assim sendo, diante do atos acima citados a Secretaria Municipal de Viagao, Obras e 
Servigos Urbanos do Municipio de Capanema - P 	pins pela L alidade da Inexiqibilidade de Licitacao, de forma 
que nao ha qualquer impedimento de ordem legal a o acolhirh to da postulagao. 

Capanema - PR, 18 de janeiro de 2019 

Valdeci Alve 	s 
Responsavel pela effff 	aria Municipal 
de Viagao, Obras e S rvigos Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot dc Sotkza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-132i 
CAPANEMA-PR 



("\ 
Valdeci Alv 	Santos 

Responsavel pela Se r taria Municipal 
de Viaga'o, Obras e e igos Urbanos 

Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Viagao, Obras e Servigos Urbanos 

2. OBJETO: 
2.1. AQUISIcAO DE PEcA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO MARCA 

BOMAG MODELO BW212 D-40- NUMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Valdeci Alves dos Santos 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 
4.1.Considerando que este equipamento é submetido ao trabalho pesado de compactacdo de estradas vicinais, terraplenagens e 

calcamentos poliedrico pela Secretaria Municipal de Viacdo, que o servico severo executado pelo o equipamento durante a sua operacdo pode 
gerar quebras ocasionais e consequentemente a necessidade de manutencao quando da quebra de componentes por pecas genuinas, por ser 
mais conveniente e oportuna a administracdo, pela durabilidade e garantia se comparada a pecas paralelas, tambem trata-se de equipamento 
importado onde ndo existe boa parte dos componentes no mercado nacional. 

4.2.Por fim, deve se ressaltar a inviabilidade de competicdo, uma vez que as pecas genuinas somente podem ser encontradas em 
concessionarias, sendo que preco praticado é tabelado/padronizado e conforme declaracdo anexa o Fornecedor é o Unico no pais para as peps 
de reposicdo necessarias para o reparo do equipamento impossibilitando a competicdo conforme caput do art. 25 da lei n° 8.666/93. 

4.3. 	Justificativa do Preco: 0 preco contratado e o praticado no mercado para os referidos itens conforme orcamento anexo 
de pecas originais. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Item Nome do produto/servico Quantid 
ade 

Unida;le Preco 
maxima 

Prey) maxima total 

1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-
40 — CODIGO 05817095. 

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 

a or Total da Aquisicao: R$ 24.179,40 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) 

6. CONDIQOES DE AQUISIcA0 E DE PRESTAcii0 DOS SERVIcOS: 
6.1. 0 Motor Hidraulico devera ser entregue no maxim° em 10(dez) dias Oteis apps a solicitagao feita pelo Departamentos 

de compras do Municipio de Capanema. 

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 
7.1. 0 Contrato tera validade de 6(seis)meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZAgA0 DO CONTRATO 

7.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscaliz~o, gerenciado e avaliado por Otavio Fonseca Galiazi. 

Capanema - PR, 18 de janeiro de 2019 

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



Luiz Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Sec. Municipal de Fireancas 

ORCAMENTO 

OBJETO: AQUIS100 DE PEcA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG 

MODELO BW212 D-40 — NUMERO DE FROTA 136 — PATRIMONIO 11.443 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE. 

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APOS A SOLICIT/K/10 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DAS REQUISIcOES E DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRIO0 DO PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

OlicAMENTOS 

TOTAL 

LOTE 01 

1. 

55191- MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 

AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40 

— CODIGO 05817095. 

UN 1 24.179,40 24.179,40 

TOTAL 24.179,40 

17/01/2019 

CIENTE 



N° Cotae5o: 97690 

Data Solicitagao: 14/12/2018 

Data Cotac&o: 14/12/2018 

Solicitagdo: 

Pagina 1 de 2 

k) 	
j 
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COTACAO DE PECAS 

Att: 

E-mail: 

Contato Bomag 

Cliente: MUNICIPIO DE CAPANEMA Nome: 

Endereco: AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT FR SOUZA, 1080 - CENTRO Tel: 

CAPANEMA - PR - Brasil Fax: 

CEP: 85760000 E-mail: 

Pone/Fax: / 

Seq I Item 
	

IDescricg.o 	(Peso LIquidoINCM 
	

IPrazo 	IUMI Quant. IPrego Unit IST Unit IIPI Unit] Total (R$) 

001 05817095 
	

MOTOR HIDRAU 
	

44,00 8412.21.90 Imediato 
	

PC 
	

1,00 	24.179,40 
	

0,00 
	

0,00 
	

24.179,40 

Subtotal sem Impostos: 
	

24.179,40 

Total ST + IP1: 
	

0,00 

 

I Total do Orcamento I 	R$ 	24.179,40 Peso Liquido Total 	I 	44,00 

 

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 

Rua Comendador Clemente Cifali, 530 

Cep: 94935-225 - Distrito Industrial Ritter - Cachoeirinha / RS - Brasil 

Tel + 55 51 2125-6677 - Fax: + 55 51 2125-6609 



CLIENTE : MUNICIPIO DE CAPANEMA 
	

FONE : (46)-35521321 

EQUIPAMENTO : ROLO COMPACTADOR BOMAG 

••••• ii="1;Z. 

- 5• *-1? .1441 'I 

Nor 
..azzr' 

IL.: .ctmok 

ORCAMENTO PEAS BOMAG 

35000,00 TOTAL 

DESCRICAO 

MOTOR HIDRAULICO BOMAG 05817095 

QTDADE I VL UNIT 

35000,00 

VI TOTAL 

35000,00 1 

CAPANEMA 09 DE JANEIRO DE 2019 



Rod. loan Leopoldo laconial, 13021 - Estancia Pinhais - CEP 83.323325 - Pinhais - Parana 
CUP): a0.111.430/0001-80 thscr.Est.: 10.199.845-20 
Site: werw.tratoraco.combr 

www.mercadodecorreias.corn.er  
e-mail: tratoraco@tratoraco.com.br  
Fone: 	(41) 3333.2525 

TRATORACO 
	

ORCAMENTO 
	

RVE470141 FOLHA 	 1 

SITUACAO : 8—ORCAMENTO 	 201500/00 
	

10/01/2019 HORARIO : 08:23 

PINHAIS, 10 DE JANEIRO DE 2019 

CLIENTE 	 C99999—PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

CONTATO 	 PREFEITURA MUNICIAL DE CAPANEMA 

CNPJ/CPF...: 000.000.000.00 	 IE/RG.: 

ENDERECO...: AV. PEDRO VIRIATO PEGIGOT, 1080 

CIDADE 	 CAPANEMA 	 /PR CEP...: 85760.000 TELEFONE:041-3333.2525 
FAX 	'000— 000.0000 

TRANSP 	—DESTINATARIO 

Atendendo seu pedido, segue abaixo precos e demais condicoes para 

fornecimento dos seguintes produtos : 

seq—Produto 

 

------Qtde----- 

Local 	Ped —Disp unitario 	Total—icms_sT------Ipi 

 

1 MOTOR HIDROSTATICO—ORBITRO 	 1,00  	29.800,00 29.800,00 

	 Pedido -----Disponivel 

TOTAL DE PECAS 	 29.800,00 

DESCONTO 

TOTAL ICMS—ST 

TOTAL GERAL 

  

29.800,00 

  

CONDICOES GERAIS: 

  

    

A) CONDICAO DE PAGAMENTO : 	A VISTA 

OBSERVACOES : 

TOTAL ICMS 

ATENCIOSAMENTE 

TRATORACO 	 Cliente :PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEM 
Vendedor.:FABIO 	 Telefone.:( 41) — 3333.2525 
E—Mail...:fabio@tratoraco.com.br 	E—Mail...:tratoraco@tratoraco.com.br  
Site 	www.tratoraco.com.br 	 site 	 
Telefone.: ( 41) — 3333.2525 
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A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado-s b • ° 16/043388-6, 
referente it empress BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferido e arquivado s• o n° 4242836, em 
07/03/2016. A validacio deste documento poderi ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucisrs.rs.gov.br/,  informe o n° do protocolo e sua chave de seguranca MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 11/08/2017 is 15:47, por Cleverton Signor— SecretIrio Geral. 

pig. 1/10 



.1 	• 	It • 	Ili 	• 	B. 

sinemAG 	SQUiPAMENTOS LTDA. 

CNPJITMF n° 87.G60.167/11031 -S2 

NSkE na 43203459533 

ALTERAcAO E coNsoLimkgA0 DO CONTRATO SOCIAL 

FAYAT SOMAG BETEILIGUNGs GMBH, Socedade constituide e existente de acordo corn as leis da 

RepUbiica Federal ,da Alemanna. corn sada ern Hellenvald, 56.154 Boppard, ReptIblica Federal da 

A",ernanha, corn Registro Corneroial FRB 764, iriscrita n4 CNPJ/MF sob n° 14.64895110001-86, neste 

ato representada por sett procurador, Sr. Andreas Sanden, 	casado, advogado, inscnto na OAB 

sob o n° 176116, inscnto no CPF/MF sob o 544.090.715-72, residente e dorniciltado na cidade de S6o 

Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, corn esc.witOsio no Alameda Franca, 1050, 11° Andar, Jardtm Paultsta. 

CEP. 01422-001; a 

BOMAG GMBH. Sociedade cortstituida a existence de acordo corn as leis da RepC,iblioa Federativa Cia 

Alernanna, rarer sada em l-teltenhalid. 56154 Bodpard, Repaidl= Federal da Alemanha, corn registro 

cornercial n° FIRB 7142, inscrita no CNPJ/MF sob o r 10 274.222100(11-56, neste ato representscla par seu 

procurador, Sr. Andreas Sander', aclma quaSificado 

Onicos soolos representantes da totazidade do capital social da BOMAG MARthiti EQUIPAMENTOS LTDA.. 

Sociedade empresana lirrutada, corn sede na cidade de Cacrioatrinna, Estado do Rio Grande do Sul, n,a Av 

Clemente CifaH, 530. taistrIto Industrial Ritter, CEP, 94.935-225. inscrita no CNPJIMF sob o 

87.960161/0001-82, corn seu contrato social registrado na Junta Cornercial do Estado do Rio Grande do 

Sul sob o n° 43200459533, rasolvern, de CCITIIIIM acardo e meihor forma de direlto, alterar a oonsottdar d 

Contrato Social da Sociedade nos temeos e coed coos a seguir_ 

. 	Aprovada. par unanirinidade, a extin00 do filial do,Soaadade, localizacia na tidade de Cathoeirinhe, 

Estado do Rio Grande do Sut, na Rua Comenoador Clemente Cifali, n°345, sale 01, Distrito Industrial Ritter, 

CEP. 94935-255 inscrita no CN/PJAVIF sob o n°, 61.960.167/0002-63 e registrade na Junes Cornercial do 

Estado do Rio Grande 00 Sul Scab o NIRE n° 43W1652992. 

2, 	Em decorrencia da aqeracao acima mencionada, sera suprimido a3 paregrafci segundo da Clausula 

1'  do Contrato Social da Sociadade, que pa5.551a a %.,;gotat corn a sagainte nova redacao: 

Cthusula 'Ps- A $ccieuade denomina-se BOMAG MARINI EQUiPAMENTOS LTDA. 
e tem „tele a ford Marco no cidade de Cari]cairirtha, Estado do Rio Grande do SW, 
Av.. Clemente Cala*, n'" 63,1,1, Distrito .01dt/stria' Refer, CEP 94.935-222,,podendo abrir 

auencias, ea=1**oticki-, s sucursais em quarquer parte do territario nacional, pot.  

Paginatde:9 

A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul ccrtifica que o documento protocolizado
rri  

b\ci n° 16/043388-6, referente a empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferido e arquivado so o n° 4242836, em 
07/03/2016. A validacAo deste documento podera ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucisrs.rs.gox! r/, informe o n° do protocolo e sua chave de seguranca MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente -iin-11/08/2017 as 15:47, por Cleverton Signor — Secretario Geral. 
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BONIAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNP.PNIF n° 87.960.167/0001-32 

NIRE n° 43200459533 

CAC Hp Epp:It-W.9S 

ALTERACAO E COIlSOCIDAA0 DO CONTRATO SOCIAL 

deliberagao dos seiCiOs e se julgadas corrvenientes ao de,senvoivirnento dos riegtocros 

Socials. 

Paragrafo primerro - A Sociedade usard come norm fantasia 'BOMAG MARINI 

LATIN AMERICA' 

3. 	Porfim, em virtude da atteracao acirna mencionada, os sacros resolver consolidar a Contrato Social 

da Sociedacie, que passe a vigorar corn a se-guinte reda 

Clausula 1a - A Sociedade clenomma-se BOIIRAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA e tem secie e ford 

jut-taco 	cidade de Cachoeirinha Estado do Rio Grande {Jo4u'. Av. Clemente Cifall, n° 530. Distrito 

Industrial Ritter. cep 94.935-222, podendo abrir filiais, agencias;miscntarios e sucursaisem qualquer parte 

do territario nacionat par deliberac5o dos saclos e se julgadas cor,venientes ao desenvolvimento dos 

negOolas sociais.  

Paragrafo primeiro - A Sociedade usara come nome fantasia "BOMAG MARINI LATIN AMERICA", 

Clausula r - 0 prazo de durac.,io da Sociedade a mdeterm nado. 

ClAusukt 	A.Sociedide tem per objeta: 

"Fabricac4o, comercio, impartagto e exportacaode rnaouinas e equipamentos para todo e qualquer 

setor ernpresarial, incluindc, parer sern iirr.ntaca'o, para obras rodoviarias e construca'o civil e para 

aeroportos, reboques e semi-reboques, bern come as paces e conjuntos relacionados a estas 

maquinas e equipamentos, a locag50 Oestas rnaquinas e equipamentos e a prestactio de services a 

terceiros retatives a montagem e a rrianutencJo dos nnesmos; 

b A participacao no capital social de outras sociedades, 4091,0 socia, aCionist2,ou ern consarcto 

Clausula 4a - 0 capital social da Sociedade, totairnente subscnto e integralizado em moeda corrente 

nacionaI, e de RS S3.092,357,00 (noventa e tres milh5es, noventa e dais mit, trezentos e cinouenta e sete:), 

dividiao cm 93.092.357 Inoventa e vas mithaes, noverita e dual raid, trezentas e cinquenta e sete: quotas. 

corn valor nominat de R. 1,00 (urn reaQ calla unta, distribuidas entre os sOcios rta seouirte proporcao 
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PARTICIPAcAO VAL(:),(RS.) 

BOPIAG GMBH 

TAYAT BONIA,G BETEILIGUNGS GMBH 

93.089.714 

2_643 

931192 

99,999% 

0,001% 

93.089-714,00 

2,643,00 

0 

BOMAG IVIARtNI EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJIMF n° 87.960.167M001-82 

NIRE n° 43200459633 

CAC HoEl?! blEtAins 
" 	 -0 

ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

Paragrafo prinielro =-Cdclt. c#iota'cOiTeitkin '4 1 (urn) voto das deliberagdes sociais 

Paragrafo segundo — A responsabitidade de dada skit e restrita ao valor e suas quotas. rnas togas 

responders sotidariamente pela integralizaclo do capital social. 

Clinrsula Sa — As,qi.votas da Sao:jet:lade ,eao indivisiveis e nao pocierto ser cedidas ou transfericlas sem o 

previo e expresso consenttmento, por escrito, dos dernais socios; que tero o direito de preferencia rya 

aquisioao de quaisquer quotas da. Sociedade que forem oferecidas a vertida, em proporoao ao nitmern de  

quotas que possuireM rka ocasibo 

Paragrafo prirneira — Case qualquer sOcio ciesejar ceder ou tie qualquer forma transferir a totalidade ou 

parte de suas quotas. devera antes rtotificar os denials socros, par rneio de carte, indicando a parte 

interessada, o preco pretendida a dernais condicOes do negocio Cada urn dos socios tera, entao, prazo de 

30 (tnnta) dies. a contar do recebimento da refenda care, pare comunicar, pot escrito, se deseja ou nao 
adquirir as quotas a que tern direito. 

Paragrafo segunda — Nao sendo o diretto de preferencia afinal exercido por nennurn das socios, podera o 

soot° ofertante alienar a parte interessada as quotas ofectadas, por prec.o nap inferior e =indigoes nag, mats 

vantajosas que as da primeira ofena 

Paragrafo terceiro Nao se concretizando a ransferencia das quotas no prazo de 90 (noventa) dias, a 

confer do cite segutnte an final do prazo pare exerdicio do threito de preferencra, o so= que ainda desejar 

transferi-r suas quotas devera respertas o procedirnento previsto nesta clausula, realaand0 nova 

comunice0o aces demais sOcios. 

ClAusula 6* -70s socios nao poderao oferecer GU dar suasquaaa ein garantia do cumprimento de quaisquer 

obrigacties pessoais ou mesmo assumidas em name da Sociedade, ficando expre.ssa nte vedado o 

Regina 3 de 9 
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referente a empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferido c arquivado s 
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SOMAG 	EQUIPAMEN7-CYS LTDA. 

ret it7.050,.167.11.001 -112 

4±2.004:35,533 

'*Q400.1RiN 

• 

ALTERAcAO E CONSOLAimAcAC3 1.10 CONTRALTO SOCIAL. 

penhor. caucao. ou quarquer oulta disOdaic... 	vonterle:ou forme de claw u ern garentia. respettado 0 

disposto na Cfausula 5 acima. 

Clausula 7a - icktrinisiiracticl enaorattentacao da Sociadade cabere a turn) cu atais.admtnistradores, 

os ou nao, gins dev6ta adrninistrarscaociedade conckrzir as negeicieLs em coriforrnidaoe corn o objeto 

social de Sociedade, de apOglOroOin 	 condi-0es deste oontrato social, 0 ,Sr. WAL,TER RALJEN 

DE SOUZA, brasiieiro ObSadid. ErltOnhelro, portaddr de Ciadoladeldentidade (RG);e 10253163 SSP-.SP, 

inscrito no CPF/MF sob'of  04;t40., 1 	reSildente e dontioiliedo ne.o1dade de, Porto Aktgre, Estado an 

Rio Grande do Sui, r,a Rua.Portagat, t0:63Z -apt°. :802; .CEP. 90520;3111a, a nomeado adrninistrador da 

Sociedade e deve.ra pernianecer ern seL carcoOr tomPOindotarininado a par& desta data. 

Paragrafo pritileif0 —0-allnliniStra0Or Podara recador urns Ternuneracgo mensal, que sera ',evade a conte 

de despesas adrninistrativesdaSociedede„ tx.erta ocrrium aoordo entre os> steins, 

Paragrafo segundo tJ adnlintstradiar.e pmcurador.,2s, estilo.protbidos de assurnir .  qualquer obi:4ga; em 

nom* da SoOtedade CPO sejeestratiha a consecalOodos obiebvOs socials dome.. 

Paragrafo terceiro - Qualq uer odn'gacaktrenhet* 6:"nteOucao -dos Objetivos sOci8iS Anse 460 •asSurnicia 

por s6cio sem o conhecimaryto e consentirrient03:44vin par a,scl-ito dos derna4s sera de .rnteira e isoiada 

responsabilialade do sOcio que a assurnitt„ tosPonciendo este em easter pessoat, jtarti l e 

extrajudicialmente, pc e1es- 

Para-grafo quarto - A Sociedade sera representSran: 

a. Palo admanistrador, agindo isoludarriente; 

b. Palo abbliniStradOr ern =1i1,111I0 .Of- ^n 	PfoCuracIOr, 6,11 oprVorrftidade cOrn as ptideres a We 
OutotgailoS: ex  

c, Por 2 (dois) proouradpies One:10am Onjunte IKI,“;nforniidade corn os poderes a &es outorgados  

Paraorafo quInto -Os prOcurdores 	.f:-.4-i.svrst 4peto*Fninwraaor,.Otif,erva rs do-se os requisitalda 
Ciausula 8a abanvzi,. e as oroctzre9OestPaitett;::c: ter os oettititos ritAdewes- especirEcados a prazo cteterminado 
nao superior a i (urn) `artp 	ri7 toxpe4lo tkit:1460raworgroCoa ad iodide: que poderao ter orazo 
rndeterminado, 

4 de 

A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul certifies que o documento protoco iz, o b o n° 16/043388-6, 
referente empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferido e ar uka 	iob o n° 4242836, em 
07/03/2016. A validacao deste documento poderi ser feita no site desta Junta Comercial - http://ww..v.1/4fit isrs.rs.gov.br/,  informe o n" do 
protocolo e sua chave de seguranca MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 11/08/2017 as 15:47, por Cleverton 
Signor- Secretirio Geral. 
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BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 

87.960.16710601-82 

NIRE nw 43200459534 
• . 

CeM2-10RINFtettlift9 
• . 

ALTERAcA0 E CONSOLIDAcA0 DO COP4TRATO SOCIAL 

Clausula 	- 0 adrnintstractor deverd proticar todos os atos necessaries Para a administracao da 

Sociedade, representando-a ativa e passivemenle, em jufzo ou fora dele, derarkte agencraa.. empresas 

autoridades pabitcas federais, estaduais e MunielpaiS instituigoes futanceras ern geral, 4ncluindo 

podares pare receber crtag,S0 em horns da. Sociedade. 

Parigrafo Onico 	pratica dos atos a seguir retaciongdos dependem de previa agrrovacto, em reuni6o au 

por mein de carte, faz, (xi e-mail, de sOcio(s) reoresentando a maiorla do capital social; 

a. Comoro, venda, troca, oessact, transfarencia e oneracao de bens imoveis ou qualquer outro cfireito 

sobre bern move' de Sociedade; 

b. Comore, venda, Voce, cessao, ransfere'ocia e orieracao de direitos intangivels oka partici...paced 

societeria detida pela Sociedade; 

c. Qnerar, de qualquer forma, no todo ou em parte os ativos de Sociedade: 

d. Transigir; rebunciaroU ,d astir a qualquer (Limit° da Socieclade, 

0, Conceder:qualquer garanfia em none Sfa Sociedade; 

1. tVliodificar a politica geral de negOciot de Sotiedade ou praticar qualquer anvestirriento err nov05  
produtos, servicos ou area de atuagfio nao Corrapreendidos it° atividade,  normal de Sociedede, bern 

corno desistarida de areas de iatuacao ou desoontmuittade no fornecimento de produlos ou servii;:os 

ofereddos pela Sooedade; 

9-  AssuncOo de emorestimos cu financiamentos nAci provisionados ou cujo valor SOO superior ao 

equivaiente ern Reals ou EUR 250.00000; 

h. Conceder emprestimos e finandamentos a terceiros; 

1. Contrair obrigarAes qua estao fora de regular atividede da Sociedade ou que nap estejarn 

provisional; s ou dui° valor indiviclOalmente, seta superior ao equivalent° em reels- EUR 25.030;00 
no mesmo ano fiscal; 

Aceitar tratiolhos cujos riscos estejam desprovidos de cobertura par melt, de seguro de 

responsabflidade profissionat exceto so urn efstivr,? lirnite de responsabilidade tiver sido acordado e 

qua ngio exceda act montissrlte ale teal seguro de resoonsabilidade; 

k. Prestagao de queiSquer geranties reais ou fidejuSsOrias em norne da Sociedade: 
t. Exercer o diced° de. voto em outras socivciades as qua's a Sociedade tonna parecipaio societana; 
m. I ndicar auditores independentes; 

0 
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U 0 
BOCiitAG MARINI Etl1j1PAMENTOS LTDA. 

87.950,167,1001-S2 

N1RE n°  4323045.95.A3 

CIP=I-C)ORIN1-4,4AS • • 

ALTERACA0 E cONSOLiDAV1/40 DO CONTRATO SOCIAL 

Outorgar ou revogar procuragoes corn dtreitcs de assinatura generalizados, corn..excel 	das 

procurecOes ad Judicia e daquelas relacional:las corn as attvtdades do dta-a-dta da SOctiedecie, que 

rack dependerto de previa aorovagao, 

Clausula f - A reunIao de 56dos n-ao sere obrigateria e devera ser realizada sernpre que OS Soctos j [Jig erem 

convenient& pare a conduc:ao dos nagecios da Soeciade, A ra1.3n1A0 sere convocada peio admjnistrador da 

Sociedade ou pelos socios. a qualc,,uer tempo. por mei° de carta 	e-rnaii. especificando a ardem do dia. 

data, hora a ioc.a1, corn anteCedendiarnitroda de a (oibD) 'Map_ 

Parterafo primeiro - A reunito inst&ar-se-a corn a presence, ern pPrneira convocacao, d4 tilulanas de no 

minima % Wes quartos) do capital scoot. e corn quaiquer nOmero ern segunda coma:cacao. 

Paragrafo segundo - A reuntao do sac Os pociere.'.ser Fealizada oar mei° • de tel'econferencia. 

videoconferanota au quaiquer outs forma que perMita.a datiberacEto sitTiutfOriea doS 

Paragrafo terdeiro - 0 SOcid pOdera fazer-se representar °O,Or CO.Itto Si5a).cu por terc:eiros. corn proc.urecao 

particular, sem netoeseldade de recoriheoimentc, de 5.rrrta,. rsu pftbliimt, etre pOdefes expressos para tai fern_  

Paragrafo quarto - A retroiaode:-:sfmios'teratiurn sacretiVio,e um presiciente, due podetto ser ow nat.) seicios, 

sempre indicados pelo vote' de-:rdaioria 4os pretente14i •OeS rota ides de segos setlio 1avradas alas 

nurneradas sequenCiaiMenta, assinadag eAkbriCadaSpd7.t1.0dos OS present-as, As alas serao erquivadas na  

sede da Sociedade, 6 disposicAo dog goties„.pondo set levadaS a mgistro na Junta Gornerotal. quanco 

os secios julgarem necesseno 

par'. grafo quinto - as fornai•idodes 04'14 	Stroacydipensacles, desde-que todos os socios estejarn 

pfasgenteS ou declarer, por escrito, 	 IOCeS,-tiSta,itr..)ra eordern 	dia ou_ ainda, desde que 

taddSidesocios dacidam•per aecriideobrea; 	*44 que9erla 01,4sto reuniao, 

Ciataili41141' 	R440 	 rOgig)arVraft.ls de presente ciaUswia cis 

qualquer disposicrto pieviVianestwcoraratt 	,..eLt•tiortera 	.aOcieledeverAOser aprovacias por soaos 

represeEltanl des  

A Junta Comercial, Industrial e Servieos do Estado do Rio Grande do Sul certifies que o documento protocatrzado sob o n° 16/043388-6, 
referente >> empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferido e arquivado sob o n° 4242836, em 
07/03/2016. A validaelo deste documento poderl ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucisrs.rs.gov.br/,  informe o n° do protocolo e sua shave de seguranca MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 11/08/2017 Is 15:47, por Cleverton Signor — Secretario Geral. 
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BOMA/3044MM EQUWAittreiffiOS 

CNN/447- 0.4.27,:ecio.16710001-32 

NiRa riz 432,104595p .** 	• 
0E4iRiNikAi 

.11  

ALTERACAO E COU.SOLIOAcAr) DO COW:  MATO SOCIAL 

Paragrafo Unica — As deliberacoes sociaisque imptiquem em modiftoac.:10 do contrato social, barn coma a 

aprovacAo de incorpora0o„ fuse.o, ciseo, dissolucAo da Socleciade ou a cessaC.S0 do estado de Kourciacao, 

dependerao de aprovacao de sibdos representantes de, no minim°, 3/. (treS quartos) do capital social. 

Clausute 11* - A Socieclade pocleratransformar-se ern outro tipb Societeria rnediarite deliberacao dos se:bolos 

representando mo minim° % Ores quartos) do capital social. 

Clausula 1 2* Anualmente sere real nada LIME( rounao de sodas, convocada nos terrnOS da ofaUsuta 94  

acirna, nos 4 (quetro) mesas cr;eguirte,S ao terrain° do exerecio saciaF, para aprovar as oontas dos 

administradores e delitierar sobre o balando patrimonial e o de resuitado taconomico, designer riovos 

adrninistradores, qua Rao fora caso, e tratar de quelquar outro assunto constante de or: dem do dia. 

Clausula 13* — 0 axercicio Social Iniciare am t®  de Janeiro e devera enoerrar-se em 31 de dezembro de 

cada ano. Ala terrain° do exeroicio social sera elaborado a balanco geral das atiodades socials, a qt a I clever-a 
ser apresentado aos socias ate 31 de rnarco de coda ano para aprovactio soars as clistribuicaes dos rut ros 

e prejuizos. 

Clausula 	— Os lucros liquidos apurados ern rasa ano social podera-a, par resoluco dos &bolos, ser 

a. Distribuidos total ou pacdalrnente aces saciaS rie ordporOb de sues partic pacdes no oapttal sot lei; 

b. Retidos, total ou paroalrnente, ern conta de luaus acumulados, reserve de lucros r u quaisquer outras 

reserves ou 

Incorporados, no todo ou em parte, ao capital social_ 

Paragrafo primeiro Havendo determinagao legal 061 ainda a orterto dos siOcos, a Sociedade podera 

lev-antar balancos axtraordinarios mensal, tnmestrat ou sernestralmente, pare fins contebeiS ou pare 

distnbuictto de:luCroS e pagarnento de juros sabre o capital. 

Paragrafo segtindo,... Os sodas poderao am rauniAo ,deliberar sobre a distribuicao desproporcionai dos  
ItjCrOS. 

Clausula 15M — A morte, incapacidade, exclusao, retirada, raVencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, 

insolverecia ou extingao de quakluer urn dos SoCiOS nava acarretara a Oissolucao da Sociedade, que 
continuara exIstindo corn as sOcios remeneseentes_ Estes terao a direito de adquirir as quotas do sac* 
falecido, Incepacitado ,e?OuldO. 	fat( r> 	de rectiperacao judicial ou extrajudicial.. 

A Junta Comercial, Industrial e Servigos do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocoli 'do sob o n° 16/043388-6, rcferente a empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferido e ..arquila, o sob o n° 4242836, em 07/03/2016. A validagao deste documento podera ser feita no site desta Junta Comercial - http://wWw.jucisrgy_d.gov.bri, informe o n° do protocolo e sua chave de seguranga MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 11/08/2017 as 15:47, por Cleverton Signor - Secretario Geral. 
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BOMAG MAR NI EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ?MF r 117.9,60.167M001-82 

N1RE ni•• 43200459553 

.CA640EIRiNt..4gA./ 
• 

ALTERACAO B CONSOLPDAcA.0 DO CONTRATO SOCIAL 

insotwente au extinto, poio valor apurado em balanco levaritado eSpetialMente pare ease fim, na forma des 

olausulas 16 e 17 acaixo, sendo vedada a entrada na Sociedade,•conla sOcio, dos respeotivos tierdestos 

e/ou sucessores, 

Clausula 164  - C.7 stir:A° que desejar se ietirar da Soctedade devera comunicar a dectsao, par escrito, ass 

der-nets sOcios, Dorn no minims &i (trinta) ries de antecedbncia. 5d3us haveres serao apurados e pagos na 

forma des ciausuias 17 e ta deste contrato sociai.  

Clitusula 17'" - A apuracao de haveres do said° tomara par base a valor contabil 	petriMania liquid°. do 

aciardo corn cs valores fangados MS WM'S da Sociedade„ devendo ser ievantado urn balango especial pare 

ease fim. 

Clausula 18° —0 pagamento dos havetes do sOCio sera eifetuado a ale ou a sous sucessoresie.gais em 12 

{doze) percales mensais, contados a par& da data do Oalanco eSpecialmente leva.ntado care este Tim. 

Clausula 19°  A exolusao do sdcio por u t, cat ta sOmente podera ser detiberada errs reuniao de sacios 

especialmente Convocada pars ease firm, respeitadoS os :procedimentos previstos na clausula 9 deste 

instrumento, oases* entendido que sua permanetisia bolOtittA Om risco a contmuidade da Sociedade, por 

ato de inegevel gravodade, Seus haveres serao apuradqsemforme a disposto nas clausuteS i6 e 17, 

Paragrafo Cinico - Sao consideradas, pa-a fins dc,  presente instrumento, atos de inegavel gravtdade, entre 

outros: 

a. 0 pedido de reouperecao judidtarou.exttaiudieiat,. de falancia ou de insolvencia PIO; 

b. A vio1age-0 de quaisquer obriigaci8es sadiais cru. contratUais; 

c. A violaco de quaisquer riCirmaS internes estadelecidas pela SPCted 

d. 0 desrnerecirnento da confiansa doe demalit'S6aos• Ott a axlaiilitrocia de Dutra rnotivo,- corn furz,darnento 

na pessoa do sacio. quo ve quarire4s:affS4*,$000400:,alk.10tfiqt)e-a*OlUSOlve/Ou 

a. 0 abandon°, a at.tscia ou a oratica de i0a4stikiig Virhilit.dsonfki0i$ *On tel 

Clausula 2011  - A Sodiectade sera giquidade ros:ossos e 6-ge forms prevista em let, podendo tambern ser 
dissoivida por matt() acOrdo entre OS:S,-Oicri, 

P 	r/.e-da9 

A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento proto 01 zado sob o n° 16/043388-6, 
referente a empress BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi defsrikia-6ar ivado sob o n° 4242836, em 07/03/2016. A validacAo deste documento podent ser feita no site dcsta Junta Comercial - http://www.jucisrs.rs.gov.br/,  informe o n° do protocolo e sua chave de seguranca MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 11/08/2017 as 15:47, por Cleverton Signor - Secretario Geral. 
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CaChoeirinha, 04 dedezerribM de 2015. 

141Crew 

FAVAT BOMAG BEIFEILIGUNGS GMBH 
ANDREAg SANOEN 

BOMAG GMBH 
P,p ANCIREAS SANDEN 

TESTEMUNHAS: 

1. 
%Nome: 	 Catarina 
CPFINIF 	 c;PROF0013,484250-44  

Ft0 i08932i221SSPiRS 

RIO $BANDE Do SUL y 
csFerwAco o FitiCitSTRo OA 07103,2015 sue ie. 42428M 

f'ectocaioc 151043388-6, DE01412/2016 
rimmi,:43 004.4952 3 

actqa4, %Ansi aiXtzaattaates LVIE. 

2. 
Nome: 
CPFirktiF nu 
RG n316(9. 

Totem Luzzl 
/LW 633 951.060-91 

BOMAG 	EC.,italPAPAEg-rOS 

CNP.IittiF Ff/.96V-1137PON1-32 

MIRE n*43204459533 
. 	. 
CAC-301EARIN7rW 

a • 	* 

ALTERACAO E CONSOLIDAGA0 00 CONTRATO SOCIAL 

Parigrefo tidied -.No hipaese die dissolucto de Sotiedade, a sua Itquida0o sera pautada pelos arDgos 

1_102 a 1.112 do Codigo de Civil Beasileiro. 

Clitueola 213  - Para dirirrtir as questi5es citiunclas co presente contrato flea eieito o for° da cornarca de 

Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio. Grande do Su,. corn rent:mole de quaiquer outro foro, por rnals 

previlegiado true seja. 

Cfaustila 22a -,Os casos nifio previstos nests contrato e na ledislecao splicavel as sOciedades liniitadas 

sergto regidos ubsidiariarnente peles nornieS. de Lel de Sodadades Anonirnes (Lei re 6,404, de 15 de 

dezembro de 1976), 

E. por estarern asaim, Justus e .cootratados,_ assinern OoreSente :instrumento em 3 (tre,s1 vies de igoal tear e 

forme, na presence de 2-(4:*as).;testerrtUnttac 

JOS:a TADEu JitooBr 
SECIRErAfirO-GMAi, 

- 4, 
A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul certifica quo o documento pr iocolizado sob o n" 16764338876, 
referente a empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA, NIRE 4320045953-3, foi deferidotea,  quivado sob o n° 4242836. em ...1)-  
07/03/2016. A validacao deste documento podera ser feita no site dcsta Junta Comercial - http.:/twO/w.ju isrs.rs.gov.br/,  informe o n" do 
protocolo e sua chave de seguranca MYK2I. Este documento foi autenticado e assinado digitaThente em /08/2017 as 15:47, por Cleverton Signor — Secretario Geral. 

• 
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MARINI 
FAYAT GROUP FAYAT GROUP 

DECLARACAO 

Declaramos Para os devidos fins, que de acordo corn o que faculta a 
Lei n.0  8.666 de 21.06.1993, art. 25 - Lel das Licitagoes e Contratos a 
empresa ►  OMAG MARINI Equipamentos Ltda, inscrita no CNN 
(MF) sob n.0  87.960.167/0001-82, é a Unica fabricante e prestadora 
de servigos especializados, bem como fornecimento de pegas e 
componentes genuinos e originals dos equipamentos das marcas 
BOMAG e BOMAG MARINI e tambem da linha de Usinas e Vibro 
Acabadoras das marcas Terex-Cifali. 

Cachoeirinha, RS, 16 de Janeiro de 2019. 

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 

r---- 
87.960.167/0001-82 I 

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS 

AV. CLEIvIENTE CIFALI, N° 530 
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP. 94,935-225 ! 

CACHOEIRINHA - RS 

BOIMG MARINI LATIN AMERICA 
Rua Comendador Clemente Cilali, 53U I CEP 94935;225 1 Cathoeirinlia I RS 1 Brasil I Tel: .1-55 51 2125.6677 I Fax: +51151 :9171116220 OrTIVTIOninlY1 

I.E. 177/0015822 



18/01/2019 Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 

 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

 

   

NOMERO DE INSCRIDAO 
87.960.167/0001-82 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE IniscRicAo E DE SITUAQA0 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

10/01/1975 

NOME EMPRESARIAL 
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

BOMAG MARINI LATIN AMERICA 
PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRIcAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

28.54-2-00 - Fabricagao de maquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentagao e construed°, pegas e 
acessorios, exceto tratores 

CODIGO E DESCRIDA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

25.43-8-00 - Fabricagao de ferramentas 
28.13-5-00 - Fabricagao de valvulas, registros e dispositivos semelhantes, pages e acessorios 
28.29-1-99 - Fabricagao de outras maquinas e equipamentos de uso geral nao especificados anteriormente, pegas e 
acessorios 
28.51-8-00 - Fabricagao de maquinas e equipamentos para a prospecgao e extragao de petroleo, pegas e acessorios 
29.20-4-01 - Fabricagao de caminhoes e onibus 
29.30-1-01 - Fabricagao de cabines, carrocerias e reboques para caminhoes 
29.30-1-03 - Fabricagdo de cabines, carrocerias e reboques para outros veiculos automotores, exceto caminhoes e 
onibus 
33.14-7-15 - Manutengdo e reparagao de maquinas e equipamentos para uso na extragao mineral, exceto na extragdo de 
petrOleo 
33.14-7-17 - Manutengao e reparacao de maquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentagao e construgao, 
exceto tratores 
33.21-0-00 - Instalagdo de maquinas e equipamentos industrials 
45.11-1-05 - Comercio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados 
46.62-1-00 - Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineragao e construgao; partes e 
pegas 
46.63-0-00 - Comercio atacadista de Maquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pegas 
46.60-9-90 - Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pegas 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participagdo, exceto holdings 
77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industrials nao especificados anteriormente, sem 
operador 

CODIGO E DESCRIDAO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 

AV CLEMENTE CIFALI 
NUMERO 

530 
COMPLEMENTO 

CEP 

94.935-225 
BAIRRO/DISTRITO 

DISTR INDL RITTER 
MUNICIPIO 

CACHOEIRINHA 
OF 

RS 

ENDEREDO ELETRONICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
..*** 

SiTUADA0 CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUADAO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAcAO CADASTRAL 

SiTuADAo ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUADA0 ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 18/01/2019 as 08:21:44 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJundica/CNPJ/cnpireva/Cnpjreva_Comprovante.asp  1/1 



18/01/2019 	 https://consulta-crf.caixa.gov.brlEmpresa/Crt/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp  

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrigao: 	87960167/0001-82 

Razao Social: BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 

Nome Fantasia:TEREX ROADBUILDING LATIN AMERICA 

Enderego: 	AV CLEMENTE CIFALI 530 / DISTINDLRITTER / CACHOEIRINHA / RS / 
94901-970 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que Ihe 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 situag"ao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado n'ao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 09/01/2019 a 07/02/2019 

Certificagao Numero: 2019010902525173743599 

Informagk obtida em 18/01/2019, as 08:19:13. 

A utilizaga'o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag'ao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

...... — 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 	 1/1 



http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...  

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ: 87.960.167/0001-82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
C6digo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideracao para fins de certificacao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em Divida Ativa da Uniao (DAU) corn exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou corn embargos da Fazenda PUblica em processos 
de execucao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins 
de certificacao da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certiclao 
negativa. 

Esta certicrao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pUblicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicOes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:47:50 do dia 27/11/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 26/05/2019. 
C6digo de controle da cetea(); 000D.57BA.FAA6.ABAE 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

of 1 
27/11/2018 10:49 



Identificagao do titular da certiclao: 

Nome: 	BOMAG MARINI EQUIP LTDA 

Endereco: 	AV CLEMENTE CIFALI, 530 
DISTRITO INDUSTRIAL, CACHOEIRINHA - RS 

87.960.167/0001-82 CNPJ: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

C 

Certidao de Situacao Fiscal n° 0012774832 

Certificamos que, aos 03 dias do mes de DEZEMBRO do ano de 2018, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima enquadra-se na seguinte situacao: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descricao dos Debitos/Pendencias: 

Esta certidao NAO E VALIDA para comprovar; 
a) a quitacao de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaracao Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadacao do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventario,de arrolamento, de separacao, de divOrcio e de dissolugao de 
uniao estavel, a quitacao de ITCD, Taxa Judiciaria e ITBI, nas hipoteses em que este imposto seja de competencia 
estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de cloaca°, a Certiclao de Quitacao do ITCD deve acompanhar a Certiclao de Situacao Fiscal. 

Esta certiclao constitui-se em meio de prova de existencia ou nao, em nome do interessado, de debitos ou pendencias 
relacionados na Instrucao Normativa n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certiclao nao elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificacOes e vir a cobrar, a qualquer tempo, credit° que seja assim apurado. 

Esta certiclao é valida ate 31/1/2019. 

Certiclao expedida gratuitamente e corn base na IN/DRP n° 45/98,Titulo IV, Capitulo V. 

Autenticacao: 0022356399 
A autenticidade deste documento devera ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br  . 



0 U.)  0 0\-74.  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 
SMF-FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO GERAL 

Rasa° 

CNPJ/CPF 

Endereco 

Cadastro Gera1 
Inscricao 

BOMAG t4ARINI EQUIPAMENTOS LTDA 

87.960.167/0001-82 

. AVENIDA CLEMENTE CIFALI, 530 - DISTRITO INDUSTRIAL 
CACHOEIRINHA 
2721 
221 

Certifico a pedido da parte interessada, e revendo os livros e fichas de lancamentos desta 
repartigao, verifiquei que o referido acima esta desonerado de qualquer divida ou onus junto a esta 
Prefeitura, por impostos, taxas ou quaisquer outros tributos vencidos, nada devendo aos cofres 
municipais ate a presente data. 

Ressalvando-se, o direito da Fazenda Municipal de cobrar qualquer divida, de responsabilidade do 
contribuinte acima identificado, que por ventura venha a ser apurada. 

0 referido e verdade e dou fe. 

Cachoeirinha, 13 de NOVEMBRO de 2018 

A presente certidao tern validade de 90 dias. 

Certidao expedida gratuitamente. 

A autenticidade desta certidao devera ser verificada na pagina da 
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha na Internet, no endereco 
http://www.cachoeirinha.rs.gov.br , informando o codigo de chancela abaixo 

SIT1.5730.9T9S.8317 

Av. General Flores da Cunha, 2209 - Vila Cachoeirinha - Fone (51) 3041.7136 - CEP 94910-003 

e-mail: Iptu.smf©cachoelrinha.rs.gov.br  
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PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDA0 NEGATIVA DE DgBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 87.960.167/0001-82 

Certidao n°: 160198121/2018 
Expedicao: 11/10/2018, as 09:46:06 
Validade: 08/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica - se que BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

87.960.167/0001-82, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

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

INFORMAOLO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Public() do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Previa. 

Diividas e sugest6es: endt@tst.jus.br  



Municipio de Capanema - PR 

Protocolo NOmero: 3 	 Capanema - PR, 18 de janeiro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante Protocolo n° 3 o presente processo devera tramitar pelos 
setores competentes corn vistas: 

1 - A indicacao de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a despesa; 

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

3 - A elaboracao da minuta do instrumento convocatdrio da licitacao e da minuta do contrato; 

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

Atenciosamente, 

 

Ampjida Belle 
Prefeito Municipal 

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



DOTAcOES 

Exercicio Conta da Funcional programatica Fonte de Natureza da Grupo da fonte 
da 
despesa 

despesa recurso despesa 

2019 1320 	108.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

alter 
c. Cont. CRC: PR\-046483/0-2 

CPF: 723.91..959-53 

Municipio de Capanema - PR 

Processo inexigibilidade: 3 
	

Capanema - PR, 18 de janeiro de 2019 

PROTOCOLO NOMERO: 3 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio numero 3 expedido em 18/01/2019, informamos a existencia de previsao de recursos 
orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigacOes decorrentes da aquisicao constante do oficio nOmero 
supra, sendo que o pagamento sera efetuado atraves da Dotacao Orcamentaria; 

Cordialmente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 7.  
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° )00(/2019 

CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIcOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA — PR E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servigos corn fornecimento de material, sem vinculo 

empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 
, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa )000(X, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.° XXXXXXXXXXXXX, situada a 	 , XX, XXXXXX - CEP: XXXX - BAIRRO: )0000()00000( CIDADE/UF: 

)0(X 	 neste ato representada pelo Sr(a). )00(XXXXXXX, inscrito no CPF n° )000000(X, residente e 

domiciliado em 	 X/XX, doravante denominada CONTRATADA, venn firmar o presente Contrato nos termos da 
Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagao 
realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° xx/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 

clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. 	AQUISIQAO DE PECA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 
MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40- NOMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO 

DE CAPANEMA PR. 

PARAGRAFO ONICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, as condigoes expressas no Processo de Inexigibilidade N° xx/2019, juntamente corn a proposta da 
CONTRATADA. 
tern Nome do produto/servigo Quantid 

ade 

1,00 

Unidade 

UN 

Preco 
maxim° 

24.179,40 

Preco maximo 
total 

24.179,40 1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40 — 
CODIGO 05817095. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  
2.1. Os servigos e o fornecimento dos materiais contratados serao realizados por execugao indireta, sob o regime de 

prego unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  
3.1. Os servigos e o fornecimento do material sera° executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a Proposta 

apresentada pela Contratada. 
3.2. A CONTRATADA devera executar os servigos e o fornecimento do material utilizando-se dos materials e 

equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos a serem prestados, conforme disposto no Processo de 
Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

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

a) Executar os servigos EXATAMENTE conforme especificagoes e disposto no Processo de 
Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas 
contratuais; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
maxim° fixado no Edital, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregOes resultantes da execugao 
ou dos materiais empregados, a criterio da Administragao; 

Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morals causados pela 
agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a 
terceiros; 

d) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servigos4 serem executados, de 
conformidade corn as normas e determinagoes em vigor; 

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



Municipio de Capanema - PR 

e) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que adentrarao 
o orgao para a execucao do servico, os quais devera estar devidamente identificados por meio de cracha; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as 
demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a Administracao; 

g) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacoes da Administracao, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

h) Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos 

servigos; 

i) Nao permitir a utilizacao do trabalho do menor; 

j) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas 

as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

k) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes autorizadas no Processo de Inexigibilidade 

ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  
5.1. 0 Motor Hidraulico devera ser entregue no maximo em 10(dez) dias Citeis apOs a solicitacao feita pelo Departamentos 

de compras do Municipio de Capanema. 
5.2. 0 Material sera entregue pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 

apresentada a Administracao. 
5.3. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e 
na sua proposta apresentada, promovendo, quando requerido, sua substituioao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de acordo 
com as determinacoes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos, por servidor especialmente designado, anotando em 
registro pr6prio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 
e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso da execucao dos 
servicos, fixando prazo para a sua correcao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, na forma do contrato; 

Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigacoes 
assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao. 

CLAUSULA s Ef IMA - DA SUBCONTRATACAO  

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

I. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR,D0 CONTRATC1 

0 valor do contrato a de R$ R$ 24.179,40 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta 

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administracao, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA  
9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6(seis)meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser 

prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.1. 
Centavos). 

8.1.1. 

ry 
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9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/xx/2019 e encerramento em xx/xx/2019. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

	

10.1. 	0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela (mica. 

	

10.2. 	0 prazo para paqamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao recebimento definitivo do  

fornecimento do material. 

	

10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos enderecos eletronicos:  
empenhoacapanema.pr.qov.br  e/ou comprasOcapanema.pr.qov.br, ou entreque em maos das servidoras designadas, 

para fins de liquidagao de empenho.  

	

10.4. 	0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 

	

10.5. 	A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a 
Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. 

	

10.6. 	Nao sera aceita a ennissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

	

10.7. 	A nota fiscal devera ser emitida pela prOpria Contratada, obrigatoriamente corn o nOmero de inscricao no CNPJ 
apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas de precos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas 

fiscais emitidas corn outros CNPJs. 

	

10.8. 	A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, que tenham sido 
apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos 
somente sera° efetivados caso a CONTRATADA apresente situacao regular. 

	

10.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara para a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido. 

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

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mes do pagamento. 
b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 

10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual, os pagamentos poderao ficar retidos 
ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras disposigoes contratuais. 

10.12. E vedada expressamente a realizacao de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a 
cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e 
indenizacao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisicao, ou, ainda, 
circunstancia que innpeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-O ap6s a regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer 
Onus para a Contratante. 

10.14. Administragao somente efetuara o pagamento apes a ocorrencia das seguintes hipoteses, sendo 
facultada a adogao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovagdo da quitagao dos tributos referentes a aquisigao ou prestagao de servigo 
contratado; ou 

10.16. Mediante retengao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratagao, bem como o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza 
(ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

10.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, nao 
sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara 
condicionado a apresentagao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indenizagoes 
devidas pela contratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de processo administrativo 
em que sera garantido a empresa o contradit6rio e a ampla defesa, corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

10.20. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do contrato. 
10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes procedimentos: 
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10.21.1. Ao final da execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA apresentara a Nota 
Fiscal da aquisicao/servigos executados. 

10.21.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentacao 
da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a 
conformidade da aquisigao/servigos executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servigos e/ou fornecimentos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.21.4. A aprovacao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das responsabilidades 
contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

	

10.22. 	ApOs a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA corn os servicos e o fornecimento dos materiais efetivamente executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na 
execugao dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela Secretaria de Educagao, Cultura e Esportes ou 
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 apos a comprovacao da regularizagao da situacao, nao 
acarretando qualquer Onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a regularidade do 
cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel, inclusive quanto 
ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei 

Complementar n°  116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto o 
pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito em conta corrente, 
na agenda e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente. 

	

10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para 
pagamento. 

	

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos nnoratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde 
a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a 
seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM= Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I= Indite de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I _ 
	

(6 / 100) 
365 

N= Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. 1C us 
	

EClf PRIG - DO RECEBIRrefT0 DO OBJETC) 
11.1. Quando o fornecimento dos servigos for concluidos, cabers a CONTRATADA apresentar comunicacao escrita 

informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) di s, a verificagao dos 
materiais e/ou dos servicos executados, para fins de recebimento definitivo. 
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11.1.1. 	0 recebimento definitivo tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de 
campo e a entrega dos Manuals e Instruct:les exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materials e/ou servicos executados, por meio de 
profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao, corn a finalidade de verificar 
a adequacao dos servicos e materials, e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finals que se fizerem 
necessarios. 

11.2.1. 	Apdis tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

11.2.2. 	A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da execucao ou 
materials empregados, cabendo a fiscaliza9ao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas 
as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

	

11.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro sem defeito, ou de 
acordo corn a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem 
aplicadas as sancoes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operacao de troca. 

11.3.1. 	Na hipOtese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, reputar-se-a 
como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a 
Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

11.3.2. 	0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, 
de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECO  

	

12.1. 	Os pre9os sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA  
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos consignados no 

Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 

DOTACOES 

Exercicio Conta da Funcional prograrnatica Fonte de Natureza da Grupo da forte 
da 
despesa 

despesa recurs() despesa 

2019 1320 08.001.26.782.2601.2262 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente correrao a 
conta das dotacOes orcannentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

3. CLAUSULA 0,ECIMA QUANTA - DA FIScAllIZACA  
14.1.A execucao dos servicos e o fornecimento dos materials ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizacao e avalia95o por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuicoes 
especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 
apresentada. 

14.1.1. 	0 representante da Contratante devera ser professional habilitado e com a experiencia tecnica 
necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e o fornecimento dos materials. 

	

14.1. 	0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item nao excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, 
por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servicos contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora contratados, prestados em 
desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

	

14.2. 	As deternninacoes e as solicitacties formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da 
fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por 
escrito. 
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14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAcOES  

	

14.1. 	Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

14.2. 	A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes 
que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.2.1. 	As supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

14.3. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o reajuste sera convencionado 
pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indica INPC/IBGE. 

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRAcOES E DAS SANOES ADMINISTRATIVA  

	

15.1. 	Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 

proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

15.2. 	A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem anterior ficara sujeita, 
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 

b) lmpedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de ate dois anos; 

	

15.3. 	Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a Contratada estara sujeita as sangoes administrativas 
abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 
II- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao dos servicos, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da contratagao, a partir do qual estara 
configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do contrato; 
c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infragao a qualquer clausula ou condicao do contrato 

nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 
d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do contrato por ato unilateral da 

Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulagao corn as demais sancoes 
cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a inexecucao total do contrato. 
III- 	Suspensao temporaria de participaoao em licitagao e impedimento de contratar corn a Administragao, por 

prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- 	Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao POblica enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a 
penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

	

15.4. 	As sangOes de suspensao temporaria de participaoao em licitagao e impedimento de contratar e de 
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambem ser aplicadas s empresas ou aos 
profissionais que: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3559-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

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

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados. 
16.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que Ihes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei 
n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

16.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela 
Administragao. 

16.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica é de competencia 
exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente de Licitagao. 

16.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levara em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o 
carater educativo da pena, benn como o dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 

16.10. As multas sera() recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio 

e cobradas judicialmente. 
16.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

17. LAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELPDORAS  

	

17.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera motivadamente adotar 
providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel 
reparagao. 

18. ULN,ISULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUA  
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificagoes, projetos ou prazos; 
b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, memoriais, projetos, prazos e proposta 

apresentada; 
c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da conclusao do servigo e do 

fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 
d)0 atraso injustificado no inicio do servigo e na entrega dos materiais; 
e)A paralisagao do servigo e do fornecimento dos materials, sem justa causa e previa comunicagao a Administragao; 
f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagao da contratada corn outrem, a cessao ou transferencia, total ou 

parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste edital e no contrato; 
g) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administragao e autorizagao em 

contrato. 

i) 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execugao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 
k) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

	

1) 	A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao 
do contrato; 

n) Raz6es de interesse p6blico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela 
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administragao, dos servigos, acarretando modificagao do valor inicial do contrato 
alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120 (canto e vinte) 
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por cApetidas suspensOes 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de indenizagOes p lames ,s3.7cessivas e 
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contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigageles assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao decorrentes do servigo 
e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pOblica, grave perturbagao da ordem 
interna ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacOes ate que seja 
normalizada a situagao; 

r) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para execugao do servigo e da entrega 
dos materials, nos prazos contratuais; 

A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do 
contrato; 

	

t) 	Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das sang6es penais 
cabiveis. 

	

18.2. 	A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditOrio e a ampla 

defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou annigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolugao da garantia, se houver; 

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

	

18.6. 	A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao da garantia contratual, para 
ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagoes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos 
decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alert' das sangoes previstas neste instrumento. 

19. LAUSULAiDECINIA NONA - DOS CASOS OMISSOS  
19.1.0s casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° decididos pela CONTRATANTE, 

segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na 
Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas 
federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 

20. 72 LAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO  
20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera providenciada pela 

CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia Otil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a 
despesa por sua conta. 

21. rt LAUSULA NilGESIMA P12IME1RA - DO FORD: 

	

21.1. 	As questOes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas 
administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente 
Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

XXXMXXX 
XXXXXXXXX 

CAPANEMA, 04/02/2019. 
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PARECER JURIDICO N' 15/2019 

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Ana'lise previa a Inexigibilidade de Licitacao no 03/2019. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO. AQUISICAO DE MOTOR 
HIDRAULICO PARA EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40 - FROTA 
NUMERO 136 - PATRIMONIO 11443 PERTENCENTE AO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA/PR. DOCUMENTAcA0 SATISFATORIA. PARECER 
FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

A Comissao Permanente de Licitaciies, designada pela portaria n°. 

6.251/2015, encaminha para analise desta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacao para a aquisicao de motor hidraulico original para 

equipamento Rolo Compactador Autopropulsado Marca Bomag Modelo BW212 D-40 

- frota niimero 136 - patrimonio 11443 pertencente ao Municipio de Capanema/Pr, 

conforme condicOes e especificacOes contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.279/2018 - fl. 01; 

II) Solicitacao para aquisicao dos produtos pretendidos - fl. 02; 

III) Justificativa - fl. 03; 

IV) Justificativa da aquisicao e da Inexigibilidade - fl. 04; 
V) Projeto Basic° - fl. 05; 

VI) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 06/08; 

WI) Documentacao da empresa Bomag Marini Equipamentos Ltda. 
fls. 09/25; 

VIII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 26; 
IX) Parecer do Departamento de Contabilidade fl. 27; e, 
X) Minuta do contrato - fls. 28/35. 
E o relatOrio. 
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2. PARECER: 

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

termos do paragrafo Unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideragdo acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao PUblica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 
No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario public°. Assim, parte das 

observacOes aqui expendidas se constitui em recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacOes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

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

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigataria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos dos 

objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razdo da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: da inexigibilidade da licitacao 

Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de licitacao para contratacao 

de servicos tecnicos de capacitagdo para formacao continuada de professor dos 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Mtnicipio 

primeiros anos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, nos termos do 

art. 25, da Lei 8.666/93. 

Nesse rumo, disp6e o referido dispositivo legal: 

"Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, 
em especial: 
I - para aquisictio de materials, equipamentos, ou generos que so possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferencia de marca, devendo a comprovageto de exclusividade ser feita 
através de atestado fomecido pelo Orgeto de registro do comercio do local em que 
se realizaria a licitacao ou a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federagdo ou 
Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
(...)" (destaquei) 

Preliminarmente, se faz necessaria a analise da possibilidade de 

contratacao direta, por inexigibilidade, de servicos exclusivos. 

Sobre o assunto, sirvo-me das licOes do iminente administrativista 

Marcal Justen Filhol: 

0 inc. I do art. 25 alude apenas a compras e somente ao caso do representante 
exclusivo. Isso nao significa, porem, excluir a possibilidade de contratacao 
direta em contratos que envolvam servicos (ou obras). Alias, a prOpria 
redacao do inc. I induz essa amplitude, diante da referencia final a "local 
em que se realizaria a licitacao ou a obra ou o servico", admitindo 
implicitamente que tambem essas especies de contratacees comportam 
inexigibilidade.  
Ademais, deve ter-se em vista que a regra legal nao foi estabelecida em virtude 
da peculiaridade vinculada ao conceito de "compra". 0 exame do art. 25, I,  
evidencia situacao de inviabilidade de competicao em virtude da ausencia 
de pluralidade de particulares em situacao de contratacao. Essa 
inviabilidade de competicao nao se relaciona com a natureza juridica do  
contrato de compra e venda. 0 nucleo da questa° esti na ausencia de  
alternativas para a Administracao.  
Lembre-se, ainda, que ao art. 25 nao tern natureza exaustiva. Admite-se a 
inexigibilidade em qualquer situacao em que se configure a inviabilidade de 
competicao. Portanto, reputar que o inc. I nao se aplica a servicos e a obras 
nao elimina o cabimento da contratacao direta, que podera_ fundar-se 
diretamente no caput do art. 25. 0 finico efeito da interpretacao restritiva do 
inc. I consiste em afastar o cumprimento dos requisitos formais rigorosos ali 
estabelecidos. (destaquei) 

JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitacties e contratos administrativos. 16. ed. 
- Sao Paulo. Ed. RT. Pkg. 494. 
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Ainda sobre a possibilidade da contratagao direta por inexigibilidade 

fundada exclusivamente no caput do art. 25, da Lei 8.666/1993, reproduzo as lice-es 

de Margal Justen Filho2: 

A redagdo do art. 25 deteinfina, de modo inquestionavel, que as hip6teses 
referidas nos incisos sao meramente exemplificativas. Portanto, pode haver 
inviabifidade de competicao que nao se enquadre em nenhuma das 
situacoes referidas nos tres incisos do art. 25.  Um exemplo seria a 
contratacao de urn determinado fornecedor de servigos ou produtos dotados 
de elevada complexidade e grande sofisticagao, relativamente a atividades 
dotadas de grande potencial nocivo em caso de falha. 
Configurando-se inviabifidade de competicao numa situacao que nao se 
enquadra nos ties incisos do art. 25, a contratacao sera alicercada 
diretamente no caput do dispositivo.  (...) (destaquei) 

Destarte, para possibilitar a contratacao direta por dispensa ou 

inexigibilidade, deverao ser atendidos os requisitos descritos no paragrafo imico, do 

art. 26, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: I) caracterizagdo da situacao emergencial 

ou calamitosa que justifique a dispensa [contratacao direta), quando for o caso; II) 

razao da escolha do fornecedor ou executante; III) justificativa do prego; e, IV) 

documentos de aprovagdo dos projetos de pesquisa aos quais os bens sera() alocados. 

No caso em questao de inexigibilidade de licitacao, passamos a andlise 

do preenchimento dos requisitos descritos nos quatro incisos do art. 26, da Lei n° 

8.666/1993, que passo abordar. 

Deixa-se de aferir a comprovagdo do inciso I do art. 26, visto a 

pretendida contratacao nao se tratar de servigos para atender "situagdo emergencial 

ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso". 

Quanto a razao da escolha do executante, depreende-se da Declaragdo 

prestada pela fabricante Bomag Marini Latin America a fl. 19 do PA, que a empresa 

Bomag Marini Equipamentos Ltda. , inscrita no CNPJ n° 87.960.167/0001-82 "é a 

Unica fabricante e prestadora de servicos tecnicos especializados, bem como 

fornecimento de pecas e componentes genuinos e originais dos equipamentos da marca 

BOMAG 1VMM:1V' e tambem das Usinas e Vibroacabadoras das marcas, Terex-Cifali". 

2  Op. cit. Pag. 486. 
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Acerca da necessidade dos servicos pretendidos, se mostra importante 
transcrever trecho da justificativa apresentada pelo Servidor Sandro Seibert, lotado 

no Departamento de Manutencao, acostada a fl. 03, in verbis: 

"JUSTIFICATIVA 
Se faz necessario aquisicao de Motor Hidraulico original para o Equipamento 
Rolo Compactador Marca Bomag, Modelo BW212 D-40, Frota 136, PatrimOnio 
11.443, equipamento importado sem similar no mercado nacional. 0 referido 
motor hidraulico elencado no Termo de Referencia é genuino corn maior 
durabilidade, este fato contribui para boa conservacao do equipamento, 
econornicidade, alem de evitar imprevistos e acidentes nos trabalhos e dando 
maior seguranca ao operador. 

Capanema, 09 de janeiro de 2019. 

Sandro Seibert 
Dpto. De Manutencao" 

No que diz respeito a justificativa do preco, consta do PA Orcamento e 

pesquisa de precos acostados as fls. 06/08, que demonstrarn que esta sendo adotado 

o criterio do menor preco para na contratacao pretendida. 

Portanto, resta evidenciado a necessidade e a vantajosidade da presente 

aquisicao direta. 

Deixa-se de aferir a comprovacao do inciso IV do art. 26, visto a 

pretendida contratacao nao se envolver "projeto de pesquisa". 

Analisando detidamente o exposto acima, a Procuradoria Municipal nao 

vislumbra qualquer irregularidade capaz de macular a pretendida contratacao direta 

por inexigibilidade de licitacao, razdo pela qual manifesta-se favoravel. 

2.2. Do contrato de prestacao de servicos 

Denota-se que a minuta contratual completa quarto ao atendimento 

das clausulas obrigat6rias que o caso requer, especialmente o que dispOe o art. 55, 
da Lei 8.666/93. 
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Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificacao e 

publicacao na Imprensa Oficial, nos moldes do caput do art. 26, da Lei 8.666/93, e 

suas alteracoes posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela possibilidade da 

contrataca."o por inexigibilidade de licitaca.o. 

Outrossim, rubrica-se o PA corn o intuito de identificar a documentacao 

examinada. 

Capanema, 18 de janeiro de 2019. 

RO'fiantlizer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

oAs/PR 56,675 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAcA0 

N° 03/2019 

Contratante: 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 — CAPANEMA — PARANA. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: 	BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 87.960.167/0001-82 
ENDERECO: AV. CLEMENTE CIFALI, 530, BAIRRO DISTR. INDL RITTER 
CEP: 94.935-225 - CIDADE: cachoeirinha RS 

Objeto: AQUISICAO DE PECA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40- NOMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, 
PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

tern Nome do produto/servigo Quanti 
dade 

Unidade Prego 
maxima 

Prego 
maxima total 

1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 
D-40 — CODIGO 05817095. 

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 

Total: R$ 24.179,40 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) 
Data de assinatura: 21/01/2019 
Data do inicio da vigencia: 21/01/2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 03/2019 

Fica Inexigivel de licitacao, na forma do Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alteracOes posteriores as 
despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema —
PR pars AQUISIcAO DE PEcA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40- NUMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, 
PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: 	BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ: 87.960.167/0001-82 
ENDEREcO: AV. CLEMENTE CIFALI, 530, BAIRRO DISTR. INDL RITTER 
CEP: 94.935-225 - CIDADE: cachoeirinha RS 

VALOR TOTAL: R$ 24.179,40 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) 

tern Quanti 
dade 

Unidade Prego 
maxima 

Preco 
maxima total 

Nome do produto/servigo 

1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 
D-40 — CODIGO 05817095.  

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 

Capanema - PR, 21 de janeiro de 2019 
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Americo„Beile 
Prefelb Municipal 
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Municipio de Capanema - PR 

RATIFICA00 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO N°  03/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Licitagao para o AQUISICAO DE PECA 
ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO 
BW212 D-40- NUMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR.., conforme parecer Juridico fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em especial: 
I - para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so possam ser fomecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo Orga'o de registro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a 
obra ou o servigo, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
11- para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, corn profissionais 
ou empresas de notOria especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagao; 
VALOR TOTAL: R$ 24.179,40 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) 

tern Nome do produto/servigo Quanti 
dade 

Unidade Prego 
maxima 

Prego 
maximo•total 

1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 
D-40 — CODIGO 05817095. 

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 
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DF C A PATTEM-A 

ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

COORDENACAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administraca'o 

DIAGRAMACAO/EDIcAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N 2  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Fone: 46 3552-1321 

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  

Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administraga-o: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agriculture e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educagao, Culture e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finances: Luiz Alberto Letb 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de SaCide: Jonas Welter 

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 

Fax: (46) 3552-3217 

E-mail: capanemacamara@gmail.com  

Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmer Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITAcA0 — PREGAO PRESENCIAL N9 5/2019 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pLiblico que re- 

alizare Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Preggo Presencial n25/2019 

Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA USO DA ADMIN- 

ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO 

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 

Valor: R$427.082,90 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Oitenta e Dois 
Reais e Noventa Centavos) 

Abertura das propostas: 13:30 horas do die 08/02/2019 

Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— 

Centro. 
Demais informagoes podera'o ser obtidas no enderego 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR,18 de janeiro de 2019 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

-0S" - 	.E.  - 	. , : .. 	---:,..A.,-, r, -.1,  ..: 

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a 

itag-ao para o AQUISICAO DE PECA ORIGINAL PARA 

ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO MARCA 

BW212 D-40- NUMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 

CENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.., conforme 

fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25.E inexigivel a licitac5o quando houver 

petica'o, em especial: 

I - pare aquisiga"o de materiais, equipamentos, ou 

sam ser fornecidos por produtor, empress ou representante 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo 

exclusivida de ser feita através de atestado fornecido 

istro do comercio do local em que se realizaria 

ou o servico, pelo Sindicato, Federag5o ou Confederagao 

ainda, pelas entidades equivalentes 

II - para a contratagAo de servicos tecnicos enumerados 

ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou 

especializag3o, vedada a inexigibilidade para servicos 

divu Igacao; 

VALOR TOTAL: R$ 24.179,40 (Vinte e quatro mil, 

reais e quarenta centavos) 

Capaneml— Parana —

acima citado em 

N° 03/2019 

Inexigibilidade de Lic-

0 EQUIPAMENTO 

BOMAG MODELO 

11.443, PERTEN- 

parecer Juridico 

inviabilidade de com- 

generos que so pos-

comercial 

a comprovaggo de 

pelo Orga'o de reg-

a licitaggo ou a obra 

Petrone!, ou, 

no art. 13 des-

empresas de not6ria 

de publicidade e 

cento e setenta e nove 

Item Nome do produlorservieo Quantidade Unidade Prep 
maxim° 

Prep maxima 
total 

I MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO 
BW212 D-40 - CODIGO 05817095. 

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 

Capanema - PR, 21 de janeiro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Data 

Objeto: 

D-40- 

AO 

Valor 

reais 

Termo 

suss 

este 

Lei n° 

em seu 

EXTRATO 

Processo 

Contratante: 

Contratada: 

COMPACTADOR 

Americo 

Prefeito 

DO CONTRATO N° 21/2019 

de Inexigibilidade N° 03/2019 

da Assinatura: 21/01/2019. 

Municipio de Capanema-Pr. 

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 

AQUISICAO DE PECA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO 

AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 

NUMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE 

MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

total: R$24.179,40 (Vinte e quatro mil, cento e setenta e nove 

e quarenta centavos) 

Belle 

Municipal 

PORTARIA 

0 Prefeito 

N° 7.296, DE 18 DE JANEIRO DE 2019. 

de Homologagao do Pregao Presencial n2  146/2018. 

do Municipio de Capanema, Estado do Paran6, no use de 

atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatOrio 

de acordo com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 

8.666 de 21 de junho de 1993 e suss alteracoes, especialmente 

artigo 43; 



11 
Pi.w .19 

Munidpio de Capanema - PR 

RATIFICKAO EE DISPERSE ED ucRAgAo N.  002019 

Rama an tots Os ram laws s reconlaro a Olspeora de Licilacao pone  AOUISI9A0 DO  
CADERNOS OE ARRMERCA bROCHURA 115, CAPA DORA COO ES FOU1AS 0 MINIDECIONARIOE OE 
LINGUA PRA FORMER as ARS ESCOLNRES PARR ALuNOS OA RODE PDSLICA MUNICIPAL DE 

EOUCKAO DO w01GPa00E CAPAREMAFR,ousue gong Judeca rold0roestato MAIL 24, Rose II, 

OS Lei &RIM 

Are 931 Easprom a nom 
a lora ado: amigo a °nude craw ei 10%161w...4 Oa Brag FM*,  
!soap arlerOor e pod alleructes, easel= maw nem tea, ant wean one= a manna. 
mesmeecrvico, encore au eienacIe de mcoOto qua pose so reazada de una Rh= 

9orai TOTAL: OS o115.15plerel* Sairearos el9nta c000 Krorsoarroe aims; 

C000rna • o9 KW Ora. da2019 

BOO 
Pohl° lAriopo 

lieN.Vanaph 
emai. 	N,Leunu 	15•1155115 12 
ANENI,MICAUL 

ZrIMTZ:="r=r14:=1'n1. 
uo.Nutu,,N,R.A.NNN.dALsue...... ,.• RN. 

..44umea 1••1311, 

Csolab 	mud. zurusoms0100 5E 
555555,5E E555.5Erk5555:55.555.11A55.5550510551054.15 1 

HtlAax, 1...laNto 	palra $10101.1 
11111N.Clakr,rill.re.01112 

&ear. 
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EDITAL DE CON VOCA00 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

0 Diretor Presidente do Consellao de Administraeno da Coagro 
Cooperativa Agroindustrial, no use das atribuiedies que The collide o Amigo 
50, alined "f", combinado Con1 o Amigo 47. alinea "e, do Esteem) Social, 
cornea os senhores Associados, cujo timer° nom data e de 4.591 (quatro 
mil quinhentos e amnia e um) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordiniria a sex real izada no dig 06 (seis) de Pemba de 2019 (dois mil e 
dezenove) na ASSoeiacio de Assistancia Social c Esporlim dna Funcionirins 
da Cow° - ASSASSEK so a Kna 1 moms. Ca. sesta cidade de 
'mamma. Estado do Parana. is 07:00 (ace) hams. em primeira convocacio, 

a plesenca de 2/3 (dojo tereos) do Mann de Associados. em scgunda 
•-,-„,cvocacio. is 08:00 (oho) horn coin a omega de merade e mail 01 (um) 

dos Associados; on ainda, ens terceira e Ultima cotivocacio, is 09:00 (move) 
horns, cons a presenca de no minima 50 (einquenta) Associados, para 
deliberate!» sobre a sepuinte: 

ORDEM DO DIA 

1°) Prestacao de contas do exercicio de 2018 (dois mil e dezoito), 
compreendendo: 
a) Relatorio das principals atividades; 
b) Balance, Decal: 
c) Demonstrativo das contas de resultado; 
d) Parecer Conselho Fiscal; 
e) Pare= da Auditoria extema. 

2°) Aprovacao do Plano Orcamentario e Mesas, e os Principais Objetivos para 
2019 (dais mil e dezenove): 

3°) Destinaeno do Resultado do Exercicio de 2018 (dois mil e dezoilo); 
45) Autorizacao para contratar linanciamentos junto a Instinsicoes Financeiras, 

para facer 1rente ao piano de trabalho para 2019 (dois mil c dezenove), 
contemplando: Comercial izacao. investimentos, Capital de Gina e 
Credit() Rural, podendo para into. oferecer bens em garantia real; 

5") Ratificacno de aquisicao de imoveis. 

6°) Eleicno e Posse do Comb Fiscal do Exereicio de 2019 viols mil e 
dezenove); 

70) Assunios Gerais. 

Capanema- PR., I I de janeiro de 2019. 

Sebald° Waclawos sky 
Diretur Presideme 

if 	1 
`k :-;-! 	. 

Municipio de Capanema • PR 

RATIFICADA0 DE INEXIGIBIUDADE DE LICITKAO 0.03/2019 

Ratfico on Mos as seus tense terunnerd a InexigibilIdade de Lichaclo WE  a AQUISIDAD DE 

PECA ORIGINAL PAPA 0 EQUIPMENT° 0010 COMPACIADOR AUTOPROPULDA00 MARCH 80MAG 
MODE1.013W212 041. NOMERO DE FROTH 136PAIRIMONI0 11443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE 
GAMMA PR.,acamme parecerJuriloo Imak5006onoarl.25,iadsas I e II da LM 8.66693. 

kl ai Eifiexigia a kilacio quad) llouverinialoidale de arrOpio, ens waist 

l•paa aquisiodo den:Addis, equipmenfac ou pas q(m sOpossam ser Imam oarptadmar, eopesa 
au regesen!anie comercierdusM), vedada a prefet6a de MICA cfelailo a canprovac4o de exciusidtd9 

El kia graves re goslato foireoido calo Upau de aviero do come& do kcal em pre se teaszaria a 

typo ma cora ease*. ago Shdeato. FecleraFic weaned/rapt PO* att ainia pa/armada/es 
eavideNes 
5 • para a wank de soso)as Mobs erowndos ms ut . Oft Lei It &tan sivlat, corn 
prifssita4 cu ovens da MN evociaigA steads a noiffildale pea sontos de ;Latta,. e 
&OVA 
VN.ORTOTk:R$ 24.159,40(Vinle e guano ma, canto anima] e noel Rail a quarenta carom) 

Ian 	Tane ca pmatissea lirco 	 Qual 1110020 
idade 	1 

Piece 	,e 	. 	. 

take 	Ifn2ivno I 

1 	1.10TCRHIDRAUJC0 PARR AM COMPACTOR 	11,0C 
1AUT07P,CPULSA00 MARC), DOMAG 40705t050212  
p.so - cODIGO 05117CPT. 

:UN 24.119.P0 	"49.40 

caoloo-R. 11 de Juno de 1019 

Amato Bee 

Pekin wricig 

BRU00005NILITOS21950 
kaa.m441416P6913 
11041.4.e.n. 	EARN 
Caw. 	RANR.AS,,NE011 
feava 	RANOINESSARWIROIR 
(k. 00.0060 DE NO 0004,10045 0 11111.12/110 IMO 
01,001.1.11111151531-151110 EON 51511.1.11f1810.1111. 
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Memo si nos-ism 
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Municipio de Capoaet la PR 

DECRETO 0" 6.591, DE 21 DE JANEIRO DE 1019. 

Ewers, par filed/Into, n noidee Mr. 

Marinus Steffens, 

0 Prefeito do Alunicipio de Capanema, Estado do Parana, no and de unsigt7nicies 

0. 

DE CRETA: 

amnia a elan* do senidor ialivo Marinas Steffens. cm olio dr 

Rufoleeimere. 

An. 2' Este Deana eon strip," don de HO publinciupredariodoefeitos a 

Nair da dig '; de kzentro T018 

Gobiordo kW do Moncipeide Caplan. Rade do Parard, am 21 dies do 
Ws de poem de 21115. 

America Belle 

Prefeielkaieipal 

Munidpio dc Capanema- PR 

DECRITO 6.595. UE 21 DE JANEIRO DE 7019 

Conn* ranhadtpautrardo amnesia 

AforinaSeria. 

0 nefeito do Mani* de Capon, Blade do Perm& ne use de sus alnleistles 

ark 

CONSIDERANDO o &someone nem [Ida Lei Municipal A.422/1990 

pECRETA: 

Art. I' Determina 0 sower& de Pardo a Sobers Lemada Steffen, dependore do 

servidar bulky Marinas ROW, moan& era tam u a faleniments par mein do 

Nano 6.591/21119. 

nn.r Ooo Dtmenmra cm vise or dm de as pablimlu.ptadusidu edus 

panir do dia 21 de dorembro de 20111 

albino rlo Prefab do Maniripio de Capone % Duda do Prod, aos 21 din do 

oar de parka de 2019. 

Mirka Dela 

Prefeho 

Munidpio do Capancma -PR 

PORTARIA 7.298, DE 01 DE JANEIRO DE 0019. 

&Pop, a palida. O liralf a sex tencianiar 
<unearth • saran fatr• haw do 

Galata-. 

041•/2010 Municipal de Capariema, Enid° do Pam& no MO de 0Ma16Tdpol e o 

disport., ao an. in, 0161111 di Osi 01• vin Munieipoli 

COMIDERANDO o moue:Awn prolorolindo solid 142019, 

RESOLVE: 

Art l •  LEVOGAR.. Wide. a Oruro rem ‘9,9990190,  0919  m0' 119  in... 
pankohos para a povidura Jarenra do Curb Kikr - whirr& 1.740.1, amok do 

raw of de Audio de Stryker Cook condi:0 poe nolo da Paoli m 5.697. de 11 

do Aril do 2017. 

Paripro ion -A mania da kelp e =Kroh coo (Woman man. 744 
91•, 31 Lei 27752001 &rano doo %coition Mhos do Aluairipio do 	xtdleade  

pela Lei Compkocarar 04041012. 

an.2 50. Prooiapasrani a lip., a park ds data demo *Womb. 

Cativo do Prelbro do tortmicipio de Comm Enda do Paraoi, oaf 21 dila do 

air do juroiro de 2010 

Americo 9005  

Prcleito Municipal 

Munidpio de Capanum - PR 

PORTARIA A. 2.299, DE 01 DE JANEIRO DE 2019. 

[await Lirenca Matentithlr a hagente 
'ado! 	KellyCram Ga. 

0 ?realm do Alloicipio de Comoro. Esodo do Rost yam de sou magi*, 

RESOLVE: 

An. 1' Tweets 12010000" a Yirooldias de Liam 24Ornadadt, a pano do rib 21 
de kora de 2019 a 20 65 rob 2019. a Asaisteale Yowl • PS'S Kelly Cobb.stn boon, 
mairiada 2.950.1. 

An. r F ;Wade mod an vigor or data de dee irdirooln. 

Gatriacto do Prokho de Moak/pia de Capsant, Bodo do Poo* los 21 din do 

oisde *Oro de 2019 

Arokiro 11.10 

hyleitsdolltakipie 



Informayiies Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

. —os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos inrormados (a informer) no SIM-AM 

Ano* 2019 

Modalidade* Processo Inexigibilidade 

N° licitagSoldispensa/inexigibilidade* 3 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crddito 

A licitacao utiliza estes recursos? 

Namero edital/processo* 3 

Descricao do Objeto* AQUISI4A0 DE PEA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR 

AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 0-40- NUMERO DE FROTA 

136- PATRIMONIO 11.443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Forma de Availed° - Selecionar - 

Dotaed° Orgamentaria* 0800126782260122621320339030 

Prego maximo/Referencia de pre-co  - 24.179,40 

121;* 

Data Publicagdo Termo ratific:aedo 25/01P019 

08/02/2019 
	

Mural de Licitagoes Municipais 

7, 	. ,r/ksoc riroa, CO 

Voltar 

Registrar processo licitatOrio 

CPF: 63225824968 (Logout) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 



Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 21/2019 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA BOMAG 

MARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestageo de servigos corn fornecimento de material, sem 
vinculo empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972;760/0001-60,, a seguir 
denonninado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro 
lado a empresa BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 87.960.167/0001-82, 
situada a AV CLEMENTE CIFALI, 530 - CEP: 94935225 - BAIRRO: DISTR INDL RITTER, CIDADE/UF: 
Cachoeirinha/RS, neste ato representada pelo Sr(a). WALTER RAUEN DE SOUZA, inscrito no CPF n° 
046.649.108-51, residente e domiciliado em RUA PORTUGAL, 632 APTO 802 - CEP: 90520310, Cidade de 
Porto Alegre/RS, doravante denominada CONTRATADA, venn firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na licitageo 
realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 03/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as clausulas e condigaes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. 	AQUISIcA0 DE PEcA ORIGINAL PARA 0 EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 D-40- NOMERO DE FROTA 136- PATRIMONIO 
11.443, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Processo de Inexigibilidade N° 03/2019, juntamente 
corn a proposta da CONTRATADA. 

tern Nome do produto/servico Quanti 
dade 

Unidade Preco 
maxim° 

Prego 
maxim() total 

1 MOTOR HIDRAULICO PARA ROLO COMPACTADOR 
AUTOPROPULSADO MARCA BOMAG MODELO BW212 
D-40 — CODIGO 05817095. 

1,00 UN 24.179,40 24.179,40 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  
2.1. Os servigos e o fornecimento dos materiais contratados sera() realizados por execugao indireta, sob o 

regime de prego unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  
3.1. Os servigos e o fornecimento do material serao executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a 

Proposta apresentada pela Contratada. 
3.2. A CONTRATADA devera executar os servigos e o fornecimento do material utilizando-se dos nnateriais 

e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos a serem prestados, conforme disposto no Processo 
de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

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

a) Executar os servigos EXATAMENTE conforme especificagoes e disposto no Processo de 
Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das 
clausulas contratuais; 

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



Municipio de Capanema - PR 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo maxim° fixado no Edital, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregOes 
resultantes da execugao ou dos materiais empregados, a criterio da Administragao; 

c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, 
ao Municipio ou a terceiros; 

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem 
executados, de conformidade corn as normas e determinagOes em vigor; 

e) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que 
adentrarao a orgao para a execugao do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de 
cracha; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigagoes trabalhistas, socials, previdenciarias, tributarias e 
as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadinnplencia nao transfere responsabilidade a Administragao; 

g) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagOes da Administragao, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

h) Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos 
servigos; 

i) Nao permitir a utilizagao do trabalho do menor; 

j) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigagOes assumidas, 
todas as condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

k) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagOes 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas condigOes autorizadas no 
Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  
5.1. 0 Motor Hidraulico devera ser entregue no maximo em 10(dez) dias Oteis apps a solicitagao feita pelo 

Departamentos de compras do Municipio de Capanema. 
5.2. 0 Material sera entregue pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de Inexigibilidade e na 

sua proposta apresentada a Administragao. 
5.3. Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no 
Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos 
de acordo com as determinagOes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo corn 
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigOes no curso da 
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, na forma do contrato; 

0 	Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

• 

• 

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



Municipio de Capanema - PR 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO  

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

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 	0 valor do contrato e de R$ R$ 24.179,40 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Setenta e Nove Reais 
e Quarenta Centavos). 

8.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de adnninistracao, materials de consumo, seguro e outros 
necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA  
9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6(seis)meses, a partir da data da assinatura, podendo tal 

• prazo ser prorrogado nas hip6teses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 21/01/2019 e encerramento em 
20/07/2019. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 	0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela Unica. 

10.2. 	0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao recebimento definitivo  
do fornecimento do material. 

10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos enderecos  
eletronicos: empenho(a.capanema.pr.qov.br  e/ou comprascapanema.pr.qov.br, ou entreque em maos  
das servidoras desiqnadas, para fins de liquidacao de empenho.  

10.4. 	0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 

10.5. 	A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa 
informando a Agencia Bancaria e o nOmero da Conta a ser depositado o pagamento. 

10.6. 	Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 
Faturas. 

10.7. 	A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn o numero de 
inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas de precos, bem como da Nota de 
Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn outros CNPJs. 

10.8. 	A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, que 
tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de 
Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a CONTRATADA apresente situacao regular. 

10.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara para 
a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou atualizacao monetaria do valor 
devido. 

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

a) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mes do 
pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual, os pagamentos poderao 

ficar retidos ate posterior solucao, sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais. 

10.12. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste Edital, 
em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacao das 
sancOes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 
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10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisigao, 
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 apos a regularizagao da 
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.14. Administragao somente efetuara o pagamento apps a ocorrencia das seguintes hipoteses, 
sendo facultada a adogao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovagao da quitagao dos tributos referentes a aquisigao ou prestagao de 
servigo contratado; ou 

10.16. Mediante retengao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratagao, bem como o Imposto sobre 
Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei 
Municipal 950/03. 

10.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 
123/06, nao sofrera a retengao tribut5ria quanto aos impostos e contribuigOes abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou 
indenizagOes devidas pela contratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de processo 
administrativo em que sera garantido a empresa o contradit6rio e a ampla defesa, corn os recursos e meios que 
lhes sao inerentes. 

10.20. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do contrato. 

10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

10.21.1. Ao final da execugao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 
apresentara a Nota Fiscal da aquisigao/servigos executados. 

10.21.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da 
apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada pela CONTRATADA, 
bem como para avaliar a conformidade da aquisigao/servigos executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos e/ou fornecimentos 
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.21.4. A aprovagao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados. 

	

10.22. 	Ap6s a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos dennais documentos exigidos neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos e o fornecimento dos materiais efetivamente 
executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugao dos servigos e/ou do fornecimento dos materials identificada pela Secretaria de 
Educagao, Cultura e Esportes ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente 
ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-5 
apOs a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  
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10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicOes abrangidos 
por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao por meio de 
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° em 
conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 
na legislacao vigente. 

	

10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 

	

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias 
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% 
(seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I 
365 

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabers a CONTRATADA apresentar 
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 
(quinze) dias, a verificacao dos materiais e/ou dos servicos executados, para fins de recebimento definitivo. 

11.1.1. 0 recebimento definitivo tambern ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos executados, por 
meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao, corn 
a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e materiais, e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisOes finals que se fizerem necessarios. 

	

11.2.1. 	ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

	

11.2.2. 	A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da 
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos 
ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Defin itivo. 

	

11.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro sem 
defeito, ou de acordo corn a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de serem aplicadas as sancOes estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos 
da operacao de troca. 

	

11.3.1. 	Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, 
reputar-se-b como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que 
o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 
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11.3.2. 	0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forge das disposigoes 
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

1. 	CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

1.1. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA  
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio 
da 
despesa 

Conte da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 1320 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente 
correrao a conta das dotagOes organnentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA -'DA FISCALIZACAO  
14.1.A execugao dos servigos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este finn 
especialmente designado, corn as atribuigOes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 
detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

	

14.1.1. 	0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a experiencia 
tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e o fornecimento dos materiais. 

	

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

• A CONTRATANTE se reserve o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados, 
prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

	

14.2. 	As determinagOes e as solicitagoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 
impossibilidade, justificadas por escrito. 

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES  

	

14.1. 	Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ão pela discipline do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

14.2. 	A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou 
supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

	

14.2.1. 	As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

14.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o reajuste sera 
convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indice INPC/IBGE. 

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  

	

15.1. 	Comete infragao administrative, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 
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a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) 1\15o mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e)Comportar-se de modo inidOneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

15.2. 	A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem anterior 
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

	

15.3. 	Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada estara sujeita as sancOes 
administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

1-Advertencia por escrito; 
II- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materials e/ou execugao dos servigos, calculada 

sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da contratagao, a partir 
do qual estara configurada a sua inexecugao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecugao partial do contrato; 
c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infragao a qualquer clausula ou condigao do 

contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 
d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do contrato por ato unilateral 

da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulagao corn as 
demais sangoes cabiveis; 

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

III- Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria 
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

	

15.4. 	As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar e 
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser aplicadas as 
empresas ou aos profissionais que: 

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

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos ilicitos 
praticados. 

16.5. As penalidades sera° aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado ao 
licitante o contraditOrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que Ihes sao inerentes, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 
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16.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente 
devidos pela Administracao. 

16.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PCiblica é de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sancOes sac> de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente de 
Licitacao. 

16.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta 
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da 
proporcionalidade. 

16.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na 
Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

16.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.12. As sancties aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - 1V1EDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera motivadamente adotar 

providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil 
ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL  
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificacties, projetos ou 
prazos; 

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

c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade da conclusao 
do servico e do fornecinnento dos materiais, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servico e na entrega dos materiais; 
e)A paralisacao do servico e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa comunicacao a 

Administracao; 
f)A subcontratacao total do seu objeto, a associacao da contratada corn outrem, a cessao ou transferencia, 

total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, nao admitidas neste edital e no contrato; 
g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administracao e 

autorizacao em contrato. 

i) 0 desatendinnento das determinacOes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 
da Lei n° 8.666/93; 

k) A decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

1) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execucao do contrato; 

n) RazOes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas 
no processo administrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administragao, dos servicos, acarretando modificacao do valor 
inicial do contrato alem do limite pernnitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 
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p) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspenseies que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de 
indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaceies e mobilizaboes e outras previstas, 
assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes 
assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 
decorrentes do servico e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade 
publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao 
do cumprimento de suas obrigabOes ate que seja normalizada a situacao; 

r) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao do 
servico e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso fortuito ou de for-9a maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execucao do contrato; 

t) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das 
sancOes penais cabiveis. 

	

18.2. 	A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditorio 
e a ampla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizabao escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)devolubao da garantia, se houver; 

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

	

18.6. 	A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execubao da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizabOes a ela devidos, bem 
como a retenbao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, 
alem das sanboes previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  
19.1. Os casos omissos ou situaboes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - CC:dig° de Defesa do Consumidor, 
no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos 
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcricOes. 

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

pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia Otil do mes seguinte ao da sua assinatura, 
correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  
21.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas 

administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema-PR. 

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

• 



PREFEITO MUNICIP 

t) 5 7 

Municipio de Capanema - PR 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir firmam 
o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, na presenga de 02 (duas) 
testemunhas abaixo assinadas. 

Capanema, 21 de janeiro de 2019 

A  :F,0 vtdooi, 

TER RAUEN DE S 
046.649.108-51 

IriON BOMA iMARINI EQUIPAMENTOS LTDA. 
lio 

LUC.-- 
prog. 40-31- e -F ell2 0063 .0., clic 
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