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Municipio de Capanema - PR 

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

Nomeia Comisscio Permanente de Abertura e 

Julgamento de Licitacoes. 

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 Comissoo Permanente de Abertura e Julgamento de LicitacCies, realizadas pela 

Secretaria Municipal de Financas, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o period° 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, fican* nessa date  

revogada a Portaria n° 6.905/2018 e7.195/2018. 
binete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dias do 

'r. es de dezemINAde 2018. 

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

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 27 de fevereiro de 2019 

DE: RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI 

PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacdo para `CONTRATA00 DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 

AMBIENTAIS DO MUNIC1P10 DE CAPANEMA PARA OBTEN00 DE BENEFICIOS E AMPLIACAO DA 

ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO.. 

0 custo maximo global importa em R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois rexis)- 

Cordialmente 

61,e-e 	 TY ?Li-7-2 
Raquel Santana Bek or Szimanski 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Avenida Governador Pedro Viriato 1?arigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 
1. ORGAO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

2. OBJETO: 

	

2.1. 	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO E 
ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE 
BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Zaida Teresinha Parabocz 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISICAO 

	

4.1. 	Corn o DiagnOstico dos Remanescentes de Areas Verdes se fard identificacao de remanescentes e 
de areas verdes potenciais e relevantes para converter em areas de conservacao e/ou criacdo de UC's para acessar 
major indice Ambiental (ICMS Ecologico). 

	

4.2. 	A revisao do ICMS EcolOgico, estudard os valores no repasse de recebimento desse indice 

5. DEFINIc AO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Item Nome do servico uanti: 
dade 

Unidade Preco 
maximo 

Preco 
maximo total 

1 EXECUCA" 0 DE DIAGNOSTICO, RELATORIO TECNICO 1 UN 17.432,00 17.432,00 
E ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR PARA OBTENcA0 DE 
BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE // 
INDICE DE ICMS ECOLOGIC°.  -...„,____,L, 

Valor total da Contratacao R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois reais) 

6. DA PRESTACAO DO SERVIc0: 

6.1. A empresa contratada para EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO TECNICO E 

ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR PARA 

OBTENCAO DE BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO. 

Devera entregar iniciar os servicos imediatamente ap6s a solicitacdo formal da Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio ambiente e tera o prazo maximo de 45 dias ateis para concluir os servicos, ap6s a execucao do servico a 

empresa devera apresentar os seguintes documentos: 
a) Relatorio Tecnico contendo relacao de pontencialidades, oportunidades e indicaeao de 

mecanismos para obtenedo dos beneficios; 
b) Apresentaedo dos resultados com sugestOes, comentarios e recomendaeties tecnicas; 

c) Apresentacao dos resultados das analises na forma de tabelas e graficos aplicaveis a gestao 

am biental do municipio, corn analise para correcao e revisao dos indices; 

d) Documentaeao fotografica, imagens e mapas, caso pertinentes. 

7. 	PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

7.1. 0 Contrato tera validade de 6 (seis)meses. 

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 

8. GERENCIA E FISCALIZACAO DO CONTRATO 

8.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por Lucir Rupulo. 

Capanema - PR, 27 de fevereiro de 2019 

kee-fre-i 'W er-76:77N,SIA 
Raquel Santana telchior Szimanski 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

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 DE LICITAcA0 

CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE 
POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICTPIO DE CAPANEMA PARA OBTENcA0 DE 
BENEFICTOS E AMPLIA00 DA ARRECADA00 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO.., em 
conformidade corn o inciso TT do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

VALOR TOTAL: RS 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois reais 
Item Nome do produto/servico Quanti 

dade 
Unidade Preto 

maxim° 
Preto 
maxim total 

1 EXECUO0 DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 
TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PARA OBTEN00 DE BENEFICIOS E AMPLIA00 
DA ARRECADA00 E DE INDICE DE ICMS 
ECOLOGICO. 

1 UN 17.432,00 17.432,00 

Com o Diagnostic° dos Remanescentes de Areas Verdes se fara identificacdo de remanescentes e de areas verdes 
potenciais e relevantes para converter em areas de conservacao e/ou criacao de UC's para acessar maior Indice 
Ambiental (ICMS Ecologico). 
A revisao do ICMS Ecologico, estudara os valores no repasse de recebimento desse Indice 

"Art. 25.E inexigIvel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 

I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por prodritOr, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a complyy,acao-de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orgao de registro do comercio do_ nc-al em que se 
realizaria a licitacao ou a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federacao ou Confederacao Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes 

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

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente do Municipio de Capanema - PR opina pela Legalidade da Inexigibilidade de Licitacao, de forma que 

nao ha qualquer impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulacao. 

Capanema - PR, 27 de fevereiro de 2019 

, 	eigr 
Raquel Santana Be ehior Szimanski 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Agriculture. e Meio Ambiente 

TERMO DE REFERENCIA 

CONTRATACAO FUPEFjFundacao de Pesquisas Florestais do Parana) 

1. APRESENTAQAO 

0 municipio de Capanema, encontra-se numa regiao privilegiada para 

atuagoes no meio ambiente, e acoes concretas que possam aumentar a 

arrecadacao do ICMS Ecologico. Possui quase 80 Km de divisa corn o Parque 

Nacional Iguacu, o que beneficia urn diagnostic° e uma revisao no que é 

arrecadado, pois ainda rid° fizeram uma cobranga detaihada e elaborada para 

que aumentasse o valor recebido. 

A FUPEF (Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana), a uma instituicao 

que presta servicos profissionais especializados na area ambiental para 

obtencao de beneficios e ampliacao da arrecadagao, de notOria especializacao 

no segmento. 

2. OBJETIVO 

Contratacao da FUPEF (Fundacao de Pesquisas Florestais do Paranal_para-

realizacao de Diagnostic° de potencialidades Ambientais do Municipio de 

Capanema para obtencao de beneficios e ampliacao da arrecadacao, a partir da 

aplicagao da legislagao Florestal/Ambiental vigente.do diagnOstico dos 

remanescentes de areas verdes e revisao do ICMS Ecologic°. 

3. JUSTIFICATIVA 

Corn o Diagnostic° dos Remanescentes de Areas Verdes se fare a 

identificagao de remanescentes e de areas verdes potenciais e relevantes para 

converter em areas de conservagao e/ou criacao de UC's para acessar major 

indice Ambiental (ICMS EcolOgico). 

A Revisao do ICMS Ecologic°, estudara os valores no repasse de 

recebimento desse Indice. 

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 Agricultura. e Meio Ambiente 

4. DETALHAMENTO 

Diagnostico de Potencialidades Ambientais e Socials de Capanema para o 

aumento da Arrecadagao Municipal 

Produto 	 Valor 

DiagnOstico e relatorio tecnico 	 R$ 17.432,00 

• Relatorio tecnico contendo relacao de potencialidades, oportunidades 

e indicagao de mecanismos para obtencao dos beneficios; 

• Apresentagao dos resultados corn sugestOes, comentarios e 

recomendacoes tecnicas; 

• Apresentagao dos resultados das analises na forma de tabeias e 

graficos aplicaveis a gestao ambiental do municipio, corn analise para 

correcao e revisao de indices; 

• Documentagao fotografica, imagens e mapas, caso pertinentes. 

5. PRAZO DE EXECKAO 

Maximo de quarenta e cindo dias uteis a partir da assinatura do contrato. 

Capanema, 26 de fevereiro de 2019. 

Raquel Santana Belchior Szimanski 

Sec. da Agricultura e Melo Ambiente 

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



DATA 
27/02/2019 

Luiz Alberto Leal 
Dec. 6.256/2017 

Sec 114unicipal de Finalk 
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ORQAMENTO 

OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 

AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENcA0 DE BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA ARRECADAcA0 E DE INDICE 

DE ICMS ECOLOGICO. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0. 

PRAZO DE INICIO DOS TRABALHOS: 5 (CINCO) DIAS APOS A SOLICITAcA0 DA SECRETARIA RESPONSAVEL/ 45 DIAS PARA 

CONCLUSAO DO TRABALHO. 

PRAZO DE PAGAMENTO: TRINTA DIAS APOS ENTREGA DOS ESTUDOS E DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 

MENOR PREcO 

ITEM DESCRIcA0 DO PRODUTO UN. QTDE. DOS TOTAL 

ORcAMENTOS 

55661- EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO TECNICO E 

ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO 

DE CAPANEMA-PR PARA OBTENCAO DE BENEFICIOS E UN 1 17.432,00 17.432,00 

AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS 

ECOLOGICO. MARCA: FUPEF 

1 

TOTAL 
17.432,00 



fupef 
Fundocao de Pesquisas Florestais do Parana 

Fundagao de Pesquisas Florestais do Paraa0 0  0.0 9 
FUPEF do Parana 

Declarada de Utilidade PUblica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/081/3 
Declarada de Utilidade PUblica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 

CNPJ 75.045.104/0001-11 

Of. n° 010/2019-FUPEF 
	

Curitiba, 10 de janeiro de 2019, 

PROPOSTA DE EXECKAO DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 

AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTEN00 DE BENEFICIOS E 

AMPLIA00 DA ARRECADAgA0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO 

CONTATO (SOLICITANTE) 
ARLEI RENNER 
CAPANEMA-PR 

1. DESCRIcA0 DA SOLICITA00: 

Apresentacao de proposta financeira para realizacao de "Diagnostic° de potencialidades 

Ambientais do Municipio de CAPANEMA para Obtenca'o de Beneficios e Ampliacao da 

Arrecadagao, a partir da aplicagao da Legislagao Florestal/Ambiental vigente. 

2. ESCOPO DA PROPOSTA 

• De acordo corn troca de telefonemas e informacties, realizadas entre o Sr. 	as) 

Godeny e o Eng. Florestal Marcelo Lubas, Membro do Corpo Cientifico da Fundaca\--ci 

de Pesquisas Florestais do Parana — FUPEF do Parana, onde a presente proposta de 

trabalho tem por objetivo a realizacao de urn diagnOstico de potencialidades 

ambientais/florestais do Municipio de CAPANEMA na obtencao de beneficios para 

ampliacao da arrecadacao municipal, a partir de analises de dados e mecanismos 

legais para usufruir das oportunidades da legislacao Ambiental e Florestal existentes e 

aplicaveis ao municipio. 

• Para a consecucao dos objetivos propostos sera° necessarios a realizacao dos 

seguintes procedimentos, corn apoio do municipio: 

Processor 379/2019 
Data: 26/02/2019 	Hora: 04:44 
Assunto: 
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACII 

Reg uerente: 
RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMA 

 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupetufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br-,  fupefpr@gmail.com  



 

00 
Fundagao de Pesquisas Florestais do Parana 

ONC,1 

grfupef 
FundarZo de Pesquisas Florestais do Parana 

FUPEF do Parana 
Declarada de Utilidade Publica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08/73 

Dedarada de Utilidade PUblica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 
CNPJ 75.045.104/0001-11 

 

	

2.1. 	Levantamento das informacties ambientais/florestais e de mapeamentos existentes 

no municipio que deverao ser cedidas para o estudo. 

	

2.2. 	Pesquisa por parte da FUPEF, da Legislacao aplicavel no ambito Federal, 

Estadual e Municipal, partindo por base a Lei Federal n° 12.651 de 2012, a Lei 

Estadual n° 18.295 de 2014, o Decreto Estadual n° 11.515 de 2018, a Lei 

Complementar Estadual n° 59 de 1991 e Lei Estadual n° 9.491 de 1.990. 

	

2.3. 	Visita tecnica ao municipio incluindo a realizacao de encontro corn tecnicos da 

prefeitura e tambem, se necessario, corn membros de conselhos municipais de 

meio ambiente, turismo e/ou desenvolvimento rural, ou representantes da 

comunidade do municipio de CAPANEMA. 

	

2.4. 	Servicos tecnicos de analise das informacOes existentes e coletadas no municipio, 

tratamento e compilagao de mapeamentos para o diagnOstico. 

2.5. Avaliagao tecnica dos resultados do item 2.4 para proposicao de awes imediatas 

visando a possibilidade de aumento do indice ambiental para calculo de ICMS 

EcolOgico do municipio e de aplicagao de outras modalidades de unidades de 

conservacao para captacao de recursos, no ambito Federal e Estadual. 

	

2.6. 	Visita tecnica para entrega do produto e realizacao de reuniao/encon 	para 

apresentagao do Relatorio Final. 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA DO TRABALHO: 

3.1. Diagnostico de Potencialidades Ambientais e Socials de CAPANEMA para 
aumento da Arrecadagao Municipal 

Produto Valor 

• DiagnOstico e relatorio tecnico R$ 17.432,00 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Forte (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br;  fupefpr@gmail.com  
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fupef 
Fundac5o de Pesquisas Florestais do Parana 

Fundagao de Pesquisas Florestais do Parana 
FUPEF do Parana 

Declarada de Utilidade PUblica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09108/73 
Dedarada de Utilidade Publica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 

CNPJ 75.045,104/0001-11 

3.2. 	Produto Final: 

• Relatorio tecnico contendo relacao de potencialidades, oportunidades e indicagdo de 

mecanismos para obtencao dos beneficios. 

• Apresentagao dos resultados corn sugestOes, comentarios e recomendacOes tecnicas. 

• Apresentacao dos resultados das analises na forma de tabelas e graficos aplicaveis 

gestao ambiental do municipio, corn analise para correcao e revisao de indices. 

• Documentacao fotografica, imagens e mapas, caso pertinentes. 

3.3. Prazo de Execucao: 

• Minimo de trinta dias e maxim° de quarenta e cinco dias uteis a partir da assinatura do 

contrato. 

3.4. Contatos 

• Eng. Marcelo Lubas: (41) 3121-4222 e/ou (41) 9 9637-8863 

• E-mail: fuoeteducaflorestalagmail.com   

Atenciosamente, 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br;  fupefpr@gmail.com  
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CERTIDA0 

EVE RELATO tI)  11) 

REGISTRO DE if LOS 
E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JUIRADICAS DE CURITIBA 

ELISA DE FATIMA DUDECKE AZEVEDO 
()Ham, ue u'as-ril,o 

000'01,9 

CARTORIO@20FICIO.COM.BR_ 
4\W2ItTDCIBA:COM.Bft 

RUA ti` N;$11•1HOR: C1iLSO.2.11 rr,ANpArtICENTRO  I.CURIT[Nk 1 Pki:CEI"' 80010=..150.1--1.3023 2111:::  I, 
vii...IDEYA0111 TOO 6,1"li ilgit 411:1:-NAE:16i4A14 	AttNi 	AilUZZE.:"RATA 	El;;MND A 

• 

sa 

CERTIFICO E DOU FE que, a pedido da parte interessada, verificando os arquivos deste 2° Registro Civil de 
Pessoa Juridica de Curitiba/PR, consta o REGISTRO 0° 457, do livro "A", de 20/09/1971, referente a 
constituicao de pessoa juridica, cujo estatuto atualmente vigente pode ser resumido da seguinte forma: 

I.DENOMINAcAO: FUNDACAO DE PESQU1SAS FLORESTAIS DO PAR NA --FUME 0 
PARANA; 

IL CNPJ/MF: 75,045.104/000141; 
HI. NATUREZA JURIDICA: 141UNDACA.0 PRIVADA; 
IV. FINS: a) desenvolver e aprimorar a ciencia florestal e areas correlatas, como: arnbiental, biodiversidade, 

agrarias e da terra, através de pesquisas cientiticas, desenvolvimento tecnologico e inovacao, dentre outros; 
V. SEDE: Rua ,Amirante Tamandare, 1995 - Juveve -- Curitiba-PR - CEP 80.040-110; - 
VI. DIRETORIA EXECUTIVA: Diretor Cientifico: SORGE LUIS MONTEIRO E MATOS, portador 

da cedula de identidade, RG n° 2.008. 2,771 SSP/RS e do CPF n° 387.677.750-04; Diretor Administrativo: 
DARTAGNAN BA.GGIO EIVIERENCIANO, portador da cedula de identidade, RG n° 4.267 H/PR e do CPF 
n° 0 .855.679-91 e Diretor Financeiro: SANDRO JOSE ANDRIOLI YTTENCOURT, portador da cedula de 
identidade, RG n° 3.939.512-6 SSP/PR e do CPF n° 768.329.299-00; 

VILMANDATO E ELEIcAO: 02 (does) anon, os quais foram eleitos em data de 27/10/2016, para o 
mandato 13 de dezewia6ro de 2016 a 111 die dezembro de 2018; 

VIIILAVE AcCIES: Alteracdes Estatutiarias: PROTOCOLADAS E MICROFILMADAS sob o n° 
266281, datada de 22/11/1977; 603251, datada de 22/03/1988; 693015, datada de 27/07/1993; 791446, datada de 
17/12/1997; 884829, datada de 27/09/2001; 931258, datada de 24/11/2004; 968427, datada de 30/10/2007; 
988935, datada de 21/07/2009; 1025429, datada de 03/05/2012; 1062204, datada de 20/11/2014; 1074272, 
datada de 29/10/2015; 1098734 e 1098735, datada de 18/10/2017; Eatiratos die Atas e Atas de Diiretoria, 
IVIvaidanca de Emilereco, Eleicao e Posse da Diretorin: PROTOCOLADAS E MICROFILMADAS sob o n° 
1014086, 1014087 e 1014088. datadas de 13/06/2011; 1031802, 1031803 e 1031804, datadas de 13/09/2012; 
1036553, datada de 28/01/20113; 1049162, datada de 08/01/2014; 1052741, datada de 23/04/2014; 1059667/ 
datada de 25/09/2014; 1062167, datada de 20/11/2014; 1062203, datada de 20/11/2014; 1063638, data 	f/  
23/12/2014; 1073593, datada de 08/10/2015; 1074271, datada de 29/10/2015; 1076728 e 1076729, datadasi , 
14/01/2016; 1078269, datada de 10/03/2016; 1087355, datada de 16/11/2016; 1092765, datada de 28/0 	111;)  
1096814, datada de 21/08/2017; Regiment° Interno: PROTOCOLADA E MICROFILMADA sob 	1063639, 
datada de 23/12/2014. 
Certifico mais e finalmente que nada mais foi averbado as margens do referido registro ate a presente data. 
VALOR DESTE ATO:- 4 OVRC:R$ 7,72+Buscas: R$2,28+1'unrcj us:R$2,S0+1'unaf pen : R$ 1 , 1 7+ ISS:R$0,40-1-FADVP: R$0,50-RS I 4,57 

"0 REFERIDO E VERDADE E DOU FE" 
Curitiba-PR, 21/de mak) de 20th. 

(---)049g,-,14.- 	, - 
guava„ l fa e.rrefira 44 erradina 
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Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

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

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

t)  a 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
75.045.104/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIPAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

27/09/1971 

NOME EMPRESARIAL 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FUPEF DO PARANA 

PORTE 

DEMAIS 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

02.30-6-00 - Atividades de apoio a producao florestal 
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciencias fisicas e naturais 
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciancias sociais e humanas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas nao especificadas anteriormente 
85.50-3-02 - Atividades de apoio a educagao, exceto caixas escolares 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 

306-9 - Fundagao Privada 

LOGRADOURO 

R ALMIRANTE TAMANDARE 
NUMERO 

1995 
COMPLEMENTO 

CEP 

80.040-110 
BAIRRO/DISTRITO 

JUVEVE 
MUNICIPIO 

CURITIBA 
OF 

PR 

ENDERECO ELETRONICO 

FUPEFPR@GMAIL.COM  
TELEFONE 
(41) 3121-42221 (41) 3121-4221 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)  
***** 

SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAcA0 CADASTRAL 

24/09/2005 	 ." 
_.,--- 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 	
_,...-- 

SITUACAO ESPECIAL 
ir*.*****  

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 27/02/2019 as 08:33:35 (data e hora de Brasilia). 
	 Pagina: 111 

Consulta QSA / Capital Social 
	

Lyoltar] 

Preparar Ptigins 
yj pera impress &O 

A RFB agradece a sua visita. Para infoimacoes sobre politica de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua  pagina 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJundica/CNPJ/cmAreva/CnNreva_Comprovante.asp  
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Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA 	 n 	ri 
Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 75.045.104/0001-11 
NOME EMPRESARIAL: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
CAPITAL SOCIAL: 

0 Quadro de SOcios a Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	SANDRO JOSE ANDRIOLI BITTENCOURT 

Qualificagao: 	 10-Diretor 

Para informagoes relativas A participagao no OSA, acessar o E-CAC corn certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 27/02/2019 as 10:21 (data e hora de Brasilia). 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJundica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp 	 1/1 
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n g r; 2 

EC.:01\10M:C.A, FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	75045104/0001-11 

Razao Social: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

Nome Fantasia:FUPEF DO PARANA 

Enderego: 	R ALMIRANTE TAMANDARE 1995 / JUVEVE / CURITIBA / PR / 80040- 
110 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuig'ao 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

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

Validade: 21/02/2019 a 22/03/2019 

CertificagSo Numero: 2019022103395749993222 

Informagao obtida em 27/02/2019, as 08:36:58. 

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

https //consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 	 1/1 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTicA DO TRABALHO 

CERTIDA0 NEGAT IVA DE DEBITOS TFtABALHISTAS 

Nome: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 75.045.104/0001-11 

Certidao n°: 168422953/2019 
Expedicao: 27/02/2019, as 08:41:31 
Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

75.045.104/0001-11, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dots) 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. 

INFORMAck0 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 obrigag6es 
estabelecidas em sentenga condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Pbblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

DOvi.da!,  e suciestoe: crldttl Ls L. jus br 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
CNPJ: 75.045.104/0001-11 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a crOditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigOes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certiclao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no case de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicties sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo (mice do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <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 08:24:31 do dia 26/09/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 25/03/2019. 
COdigo de controle da cedar): 17A9.96B0.2261.4E29 
Qualquer rasura ou emenda invalidard este documento. 
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Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

00o\  

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 019193185-04 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 75.045.104/0001-11 
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Venda ate 09/04/2019 - Fomecimento Gratuito 

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

Paglna 1 de 1 
Emitido via Internet POlica (10/12/2018 08:39:29) 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

Certid do Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 019193185-04 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 75.045.104/0001-11 
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Venda ate 09/04/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Papa 1 de 1 
Emitido via Internet Publics (10112/2018 08:39:29) 



27/02/2019 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 

TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE; FUNDAcA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA - FUPEF PR 

CNPJ: 75.045.104/0001-11 

INSCRIcA0 MUNICIPAL: 59022-0 
ENDEREVO: R. ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 CS . - JUVEVE, CURITIBA, PR 
FINAL1DADE: VERIFicAcAo 

E expedida esta CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
debitos Municipais, inscritos ou nao em Divide Ativa, ate a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei 
n°  5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n° 104/2001 e demais legislagoes aplicaveis a especie. Constam 
em nome do sujeito passivo os debitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensa. 

Tributos Exercicio(s) 

2010 	(Proc: 	01-083840/2015), 	2011 	(Proc: 01- 
IMPOSTO 	SOBRE SERVIcOS - 	AUTO 083840/2015), 2012 (Proc: 01-083840/2015), 2013 
(DIFERENcA) (Proc: 	01-083840/2015) 	e 	2014 	(Proc: 01- 

083840/2015) 

A certidao expedida em nome de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Municipio de Curitiba. 

Certidao expedida corn base no Decreto n° 670/2012, de 30/04/2012. 

Esta certidao compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre Servigos - ISS), Imobiliarios (Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissao de Bens ImOveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuigao de Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poder de Policia e outros debitos municipais. 

CERTIDAO N°: 54462/2019 

EMITIDA EM: 	13/02/2019 

VALIDA ATE: 	14/03/2019 

CODIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDAO: 697F.4D09.8DE2.40C7-7.BFA0.871)1.8469.54D1-9 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no enderego 
http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretaries / Finances. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
periodos compreendidos nesta. 

Certiclao expedida pela Internet gratuitamente. 

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 	 1/1 
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Certidao Negativa de Imavel 

, 	-- -., 	,, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 	
\J 

s. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS 

_ DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

Certidao Negativa 

IMPORTANTE: 

1. RESERVA-SE 0 DIREITO DE A FAZENDA 
POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO 
NESTA CERTIDAO COMPREENDIDOS. 

2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ORIGINAL. 

3. A 	ACEITACAO 	DA 	PRESENTE 	CERTIDAO 
VERIFICACAO 	DE 	SUA 	VALIDADE 
www.curitiba.pr.gov.br. 

MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS 
REFERENTES A PERIODOS 

ATE 29/03/2019, SEM RASURAS E NO 

ESTA 	CONDICIONADA 	A 
NA 	INTERNET, 	NO 	ENDERECO 

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTA DEBITO TRIBUTARIO PARA A 
PRESENTE INDICAcA0 FISCAL. 

CURITIBA, 27 DE FEVEREIRO DE 2015/—  

CERTIDAO NEGATIVA N°: 036823/2019 	 Certidao expedida pela Internet gratui,erf 1e/  \--/  
':- 

FINALIDADE: VERIFICKAO 

CONTRIBUINTE: FUND DE PESQUISA FLOR DO PR 

INDICAcAO FISCAL 

34.015.011.000-0 

iNscRicAo IMOBILIARIA 

15.0.0023.0100.00-1 

SUBLOTE 

0000 

NATUREZA 

PREDIAL 

LOCAL ZACAO 

R. ALMIRANTE TAMANDARE 

NUMERO 

001995 

AP/SALA 

CS . 

RAMO/PLANTA OU EDIFICIO 

SCHEFFER CJ RES 

QUADRA LOTE 

Versa() P.4.0.1.0.1637 (03/09/2018) 

                    

II 

CODIGO DE CONTROLE 
4wAuel8Dir iy KQPIK6uCttWjxc= 

I I I 
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19/11/2018 Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCE/PR 

Tribunal de Contas do Estado do Parana 

Certidao Liberatoria 

FUND/kg/40 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

CNPJ NO: 75.045.104/0001-11 

FINAUDADE DA CERTIDAO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PCIBUCOS, MEDIANTE CONVENIO,TERMO DE PARCERIA, CONTRATO 
DE GESTAO OU INSTRUMENTO CONGENERE 

E CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E 
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERN() DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE 0 FUND/kg/40 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
ESTA EM SITUACAO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PUBLICOS. 

VAL1DADE: CERTIDAO VALIDA ATE 0 DIA 18/01/2019, MEDIANTE AUTENTICACAO VIA INTERNET EM VANW.TCE.PR.GOV.BR.  

CERTIDAO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA 68/2012. 

Tribunal de Caritas do Estado do Parana 

Cedigo de controte 8927.LEDY.6991 
Ernitida em 19/1112018 as 08:57:07 

Dados transmitidos de forma segura. 

hrttp://servicosAce.prgov.brfICEPR/Tribunal/CertidaoLiberatoria/sry Gertidao emissao.aspx 
	 1/1 



10/09/2018 	 Certidao de empresa 
	

C )0‘;c3.0 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuica'o(oes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certiclio n°: 126895/2018 	 Validade: 09/03/2019 

Razao Social: FUNDKAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
CNP3: 75045104000111 
Num. Registro: 4630 	 Registrada desde : 08/08/1978 
Capital Social: R$ 0,00 
Endereco: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 JUVEVE 
Municipio/ Estado: CU RITIBA-PR 	 CEP: 80040110 
Objetivo Social: 
Desenvolver e aprimorar a ciencia florestal, através de pesquisas cientificas. Para a 
consecucao de sua finalidade a FUPEF do Parana: I- Podera executar ou subsidiar 
pesquisas e emitir laudos no setor florestal, ambiental, biodiversidade, ciencias agrarias e 
da terra; II-Podera conceder bolsas de estudo e pesquisa em nivel de graduag5o e 
graduag5o, em programas de ensino, extensao, desenvolvimento cientifico e tecnologico; 
III-Podera subsidiar a criagao de cursos de pos-graduagao nas areas de engenharia 
forestal, madeireira, ambiental, biodiversidade, ciencias agrarias e da terra; IV-Podera 
adquirir equipamentos cientificos para a realizacao de pesquisas nas areas constantes do 
inciso I, que podergo ser cedidos em comodato as entidades executoras de convenios. V- 
Podera editar, divulgar ou subsidiar a publicag5o de livros, periodicos e boletins, que 
versam sobre assuntos constantes do inciso I; VI-Podera adquirir ou subsidiar a aquisig5o 
de livros, periOdicos, impressos em geral, gravagoes, videos, CDs, DVDs e outros meios de 
armazenamento de informagoes, para equipar ou formar bibliotecas corn assuntos que 
constam do inciso I; VII-Podera subsidiar pessoal de nivel tecnico para dar suporte ao 
desenvolvimento de pesquisas que versem sobre assuntos constantes do inciso I; VIII- 
';'odera subsidiar cientistas para a participag5o em simposios, congressos e reunioes da 
area florestal, ambiental, biodiversidade, ciencias agrarias e da terra, no pais e exterior; 
IX-Podera promover ou subsidiar simposios, cursos, conferencias, congressos ou reunioees 
do setor florestal, ambiental, biodiversidade, ciencias agrarias e da terra; X-Podr  
patrocinar a vinda ao Parana de conferencistas, pesquisadores e acadernicos do pais e do 
exterior. XI-Podera criar, manter ou administrar unidades de apoio e producao de recursos 
tecnico-cientifico-operacionais que forem essenciais ao cumprimento de sua finalidade; 
XII-Podera colaborar corn pessoas juridicas, instituicoes e org5os publicos e privados, em 
programas administrativos, cientificos e tecnologicos nas diversas pareas do 
conhecimento; XIII-Podera desenvolver atividades tecnicas, cientificas e administrativas as 
instituicoes pUblicas ou privadas, podendo inclusive, contratar pessoal (especializado ou 
n5o), para atender as finalidades propostas; XIV-Podera viabilizar recursos tecnicos, 
gerenciais, e/ou financeiros para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensao de instituicoes de ensino e pesquisa; XV-podera apoiar e desenvolver agoes e 
servicos para a defesa e elevag5o do ser humano, do desenvolvimento institucional e 
aprimoramento da ciencia nas areas de pesquisa cientifica, cultura, educagao, ciencia e 
estudos tecnologicos; XVI-Podera operar como agente de integrag5o e desenvolvimento de 
setores e regioes, visando a promog5o do desenvolvimento social, cultural e economic° 
sustentavel e; XVII- Podera formular e executar agoes, programas e projetos, inclusive os 
voltados a educagao e capacitagao de recursos humanos nas areas tecnicas, cientifica e 
cultural, de modo a complementar as atividades diretamente executadas pelos governos e 
no ambito privado, procurando dar atendimento aos segmentos da populagao 
normalmente nao produzidos pelo Setor Privado. Paragrafo tinico. Todas as atividades 
realizadas peia entidade serao desempenhadas em total conformidade corn os principios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiencia. 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2018. 
N5o possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizacao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

http://creaweb. crea-pr. org. br/webcrea/extranet/frame_geralaspx?SESSA0=krC0hV5pDgRY&CO DREGTO=19528&N U MR EG=4630&TIP0=7 	1/2 



10/09/2018 	 Certidao de empresa 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 0 0 0 0!-.11 
\‘) 

1 - DARTAGNAN BAGGIO EMERENCIANO 
Carteira: PR-7497/D 	Data de ExpedicSo: 10/01/1979 
Desde: 30/11/2016 Carga Horaria: 6: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO FLORESTAL Situagao: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 10 do CONFEA 

Para fins de: Cadastro 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(Oes) nos elementos contidos neste documento, 

esta CertidSo perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certiao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  341214/2018, ressaltando a 
impossibilidade de execugSo de quaisquer servigos ou obras sem a participag5o efetiva de 
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 10/09/2018 09:12:26 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instruggo de Servigo N° 002/2014. 
A falsifica55o deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respective ag-ao penal. 

http://creaweb.crea-ptorg.brIwebcrea/extranet/frame_geralaspx?SESSA0=krC0hV5pDgRY&CODREGTO=19528&NUMREG=-4630&TIP0=7 	2/2 



Curitiba, 08 de agosto de 2018. 

;‘,44  
KARINA ANASTACIO F RIA s E M f URA CORDEIRO 

Promotora de Justiga 

PRIUTORIA DI,§STAgAIUD9OEIX- 

0000 a,2 

17:9DS 

ATESTADO DE REGULARIDADE 

Atesto, para os devidos fins, que a FUNDAQA0 DE 

PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA — FUPEF, situada na Rua Almirante 

Tamandare, n° 1.995, Juveve, Curitiba, Parana, inscrita no CNN n.° 

75.045.104/0001-11 encontra-se formalmente regular perante o Ministerio Public° 

do Estado do Parana, \iez que apresentou contas- ate o exercicio de 2017, em 

atengao ao artigo 34 da Resolug5o da PGJ n° 2,434/2002. - 

E ainda, atesto que as prestagOes de contas ate o 

exercicio de 2007 foram aprovadas e que as prestagoes de contas dos exercicios 

de 2008 a 2017 foram devidamente apresentadas, porem, pendem de analise. 
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MINISTERIO DA EDUCAcA0 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

GAB1NETE DO RE1TOR 

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA 

Declaramos para os devidos fins que a empresa FUNDAc -AO DE PESQUISAS 

FLORESTAIS DO PARANA - FUPEF, criada em 30 de agosto de 1971, inscrita no 

CNPJ n° 75.045.104/0001-95. corn sede na Rua Almirante Tamandare, 1995. Juveve, 

Cidade de Curitiba/PR, CEP 80040-00, telefone (41) 3121-4222, fundacao de apoio da 

Universidade Federal do Parand-UFPR. desde a sua criacao, realizou uma extensa 

relacao de projetos executados no Brasil e no exterior, sendo int meros de extrema 

importancia nas areas da ciencia florestal. ambiental. madeireira. sande. educacional e 

tecnoIOgi ca. 

A Fundacao tern por finalidade estatutaria o desenvolvimento e o 

aprimoramento das ciencias florestais. incluindo-se ai tambem ciencia c tecnologia, do 

meio ambiente e biodiversidade. promovendo a inteuacao entre o ensino. a pesquisa e a 

extensao, e o apoio sistematico ao desenvolvimento da atividade florestal, 

especificamente nas areas de Conservacao da Natureza, Economia Florestal, Manejo 

florestal. Silvicultura, Tecnologia e Utilizacao de Produtos Florestais. 

A FUPEF possui urn corpo cientifico composto de 103 pesquisadores, mestres. 

doutores e psis-doutores atuando no mais alto nivel etico e profissional. Os projetos 

desenvolvidos pela FUPEF contribuiram significativamente corn setts resultados nos 

propOsitos dos seus objetivos para. alem dos beneficios tecnico-cientificos, o beneficio 

da sociedade, comunidades envolvidas c a inovacao tecnologica. 

Curitiba. 27 de fevereiro de..:2018. 

Prof. Dr, 1,1„kardo Marcelo Fonseca 
Reitor 

RUA XV DE NOVEMBRO, 1299 - 80060-000 - FONE: (41) 3360-5001 - FAX: (41) 3360-5071 - E-mail: „;!:::.(1E- 	 CURITIBA - PARANA - BRASIL 



u u 
Irnprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidao Negativa 

Certifico que nesta data (27/02/2019 as 14:13) tido consta registro no Cadastro 

Nacional de CondenagOes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiga, quanto ao 

CNPJ n° 75.045.104/0001-11. 

Esta certidao e expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no enderego: http://www.cnbjus.br  
através do nut-nem de controle: 5C76.C552.1D52.D634 

-ado em: 27/02/2019 as 14:13:54 
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Prefeito Municipal 

0 0 0 (1:,,,-,3_„5 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 27 de fevereiro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridiea; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitaedo. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada via oficio datado de 27/02/2019, objeto: CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE BENEFICIOS E AMPLIACAO DA 
ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO, o presente processo devera tramitar pelos setores 
competentes corn vistas: 

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

2 - A elaboracao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a modali 
tipo de licitacdo a serem adotados no certame; 

3 - A elaboracao da minuta do instrumento convocatOrio da licitaedo e da minuta do contrato;„,-- 

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

Atenciosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3,5,52-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 27 de fevereiro de 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio datado de 27/02/2019, objeto: CONTRATAc AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUcAO DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PARA OBTEKAO DE BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA ARRECADAQA0 E DE INDICE 
DE ICMS ECOLOGICO, informamos a existencia de previsao de recursos orcamentarios para assegurar o 
pagamento das obrigacoes decorrentes da aquisicao constante do oficio namero supra, sendo que o pagamento sera 
efetuado através da Dota do Or amentaria; 
DOTAcOES 
ExercIcio 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3083 10.002.18.541.1801.2206 000 3.3.90.39.00.00 De ExercIcios 
Anteriores 

Cordialmente 

(Cleomar Walte>r 
Tee. Con't—C-RG-:-PRI-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-132I 
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CONTRATO N° X.XX/2019 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao de servicos corn fornecimento de material, sem 
vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de 
outro lado a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° XXXXXXXXXXXXX, situada a 
XXXXXXXXXXX, XX, XXXXXX - CEP: XXXX - BAIRRO: XXXXXXXXXXX CIDADE/UF: 
XXXXXXXXXXXXXX/XX, neste ato representada pelo Sr(a). XXXXXXXXXX, inscrito no CPF n° 
XXXXXXXX, residente e domiciliado em XXXXXXXXXX/XX, doravante denominada CONTRATADA, vem 
firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, 
obedecidas as condicOes estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° xx/2019, 
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO E 

ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE 
BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE tNDICE DE ICMS ECOLOGICO.. 

PARAGRAFO ONICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condicOes expressas no Processo de Inexigibilidade N° vd2019, juntamente 
com a proposta da CONTRATADA. 
Item Nome do Servico Quanti 

dade 
Unidade Preco 

maxim 
Preco maximo 
total 

1 EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 
TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR PARA OBTENCAO DE BENEFICIOS E 
AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE 
DE ICMS ECOLOGICO. 

1,00 UN 17.432,00 

,..-- 

17.432,00 
_. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  

2.1. Os servicos contratados serao realizados por execucao indireta, sob o regime de empreitada por preco 

global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAcA0 DO SERVICO  

3.1. Os servicos e o fornecimento do material sera° executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a 

Proposta apresentada pela Contratada. 

3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos e o fornecimento do material utilizando-se dos materiais 

e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificacoes e disposto no Processo 

de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, 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 servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes 

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, a criterio da Administracdo; 

c) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Municipio ou a terceiros; 

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

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

e) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que 

adentrardo o Orgdo para a execucdo do servico, os quaffs devem estar devidamente identificados por meio de cracha; 

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

e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimplencia ndo transfere responsabilidade a Administracdo; 

g) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacOes da Administracdo, 

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

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

dos servicos; 

i) Ndo permitir a utilizacdo do trabalho do menor; 

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

assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo; 

k) Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obri ` coes 
7c assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicOes autorizadas no 

Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

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

5.1. A empresa contratada para EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO TECNICO E ESTUDO 

DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR PARA OBTENCAO DE 

BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO. Devera entregar 

iniciar os servicos imediatamente apOs a solicitacdo formal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente 

e tera o prazo maxim° de 45 dias 6teis para concluir os servicos, ap6s a execucdo do servico a empresa devera 

apresentar os seguintes documentos: 
e) Relaterio Tecnico contendo relacao de pontencialidades, oportunidades e indicacao de 

mecanismos para obtencao dos beneficios; 

f) Apresentacao dos resultados corn sugestoes, comentarios e recomendacoes tecnicas; 

g) Apresentacao dos resultados das analises na forma de tabelas e graficos aplicaveis a gestao 
am biental do municipio, corn analise para correcao e revisa-o dos indices; 

h) Documentacao fotografica, imagens e mapas, caso pertinentes. 

Avenida Goveruador Pedro Viriato Parittoi de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3.552-1321 
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5.2. Os servicos serao executados 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 substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de 

acordo corn as determinacOes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua proposta apresentada; 

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

clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo 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 imperfeicoes no curso da execucao 

dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo; 

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 

obrigaceles assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. 

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$17.432,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Tririta-e-Dois Reais). 

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 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) mesess, 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. 

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

do fornecimento do servico  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos enderecos  
eletrOnicos: empenhc(a7sapanema.pr.gov.br  e/ou comprasAcapanema.pr.gov.br, ou entregue em maos das 
servidoras designadas, para fins de liquidaeao 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 niimero 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 pr6pria Contratada, obrigatoriamente corn o nnmero 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 serao efetivados caso a CONTRATADA apresente situacao regular. 

	

10.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerard 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. 

10.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisicao, 
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar sea apOs a re 	izaCao da 
situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.14. Administracao somente efetuara o pagamento apOs a ocorrencia das seguinteihipoteses, 
sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovaeao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou prestacao de 
servico contratado; ou 

10.16. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, bem como o Imposto sobre Servieos 
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, tido sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicOes abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de que 
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administracao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou 
indenizacoes 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 contraditario e a ampla defesa, corn os recursos e meios que 'hes 
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:  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



00 

Municipio de Capanema - PR 

10.21.1. Ao final da execucdo contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentara a Nota Fiscal da aquisicao/servicos executados. 

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

apresentacdo da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada pela CONTRATADA, 

bem como para avaliar a conformidade da aquisicao/servicos executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servicos e/ou fornecimentos 

efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.21.4. A aprovacdo previa apresentada pela CONTRATADA lido a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

	

10.22. 	Ap6s a aprovacdo, 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 verificacdo da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos e o fornecimento dos materiais efetivamente 

executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade 

na execucdo dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela Secretaria de Educacao, Cultura e 

Esportes ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento 	apos a comprovacao da 

regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resulta ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao apl' Gavel,  

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

10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN.,-sre 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, tido sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicOes abrangidos 

por aquele regime. No entanto o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovacao por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante dep6sito 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. 
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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 Moraterios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

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

comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de ate 15 

(quinze) dias, a verificacao dos materials e/ou dos servicos executados, para fins de recebimento definitivo. 

11.1.2. 	0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrucaes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizard 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 materials, e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisOes finals que se fizerem necessarios. 

	

11.2.2. 	Apes tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas)yi de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

	

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

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrepes 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 

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. 

	

11.3.2. 	Na hipetese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-d 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. 

11.3.3. 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). 
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREcOS 

12.1. 	Os precos s'do fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA  

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos consignados 

no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada: 

DOTACOES 

Exercicio 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de 
recurso 

Natureza a 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3083 10.002.18.541.1801.2206 000 3.3.90.39.00.00 De Exercicios Anteriores 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente 

correrdo a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA (MARTA - DA FISCALIZACAO  

14.1.A execucao dos servicos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliacao por representante da CONTRATANTE, para este fim 

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

detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

	

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

	

14.1. 	0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacao de que trata este item lido 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 contratacLcis, 

prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

	

14.2. 	As determinacOes e as solicitacOes formuladas pelo representante da CONTRA-TANTE 
encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATAD-K ou,I\,1191sta 
impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES  

	

15.1. 	Eventuais alteracOes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

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

	

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

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

convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o Indice INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS. 

	

16.1. 	Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacdo: 
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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) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

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

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

conduta do licitante; 

b) impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

	

16.3. 	Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a Contratada estard sujeita as sanyOes 
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 execucao dos servicos, 

calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da 

contratacao, a partir do qual estard configurada a sua inexecucao total; 

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

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquerMus~ula ou 

condicao do contrato nao especificada nas alIneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reinci e cia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do conirato por ato 

unilateral da Administracdo, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao corn 

as demais sancoes cabiveis; 

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

	

16.4. 	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: 
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a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
16.5. As penalidades sera() aplicadas apps regular processo administrativo, em que seja assegurado ao 

licitante o contraditorio e a ampla defesa, coin os meios e recursos que lhes sac) 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 Administracao. 

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

16.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente de Licitacao. 
16.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do 

infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da 
proporcionalidade. 

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

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

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDI.DAS ACAUTELADO.RAS  
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, especificacoes, projetos ou 

prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacOes, memoriais, projetos, prazos e 

proposta apresentada; 

c)A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade da 

conclusao do servico e do fornecimento 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 

Adm in istracao; 

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

transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, nao admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administracao e 

autorizacao em contrato. 
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i) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e 

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

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

n° 8.666/93; 

k) A decretacao de falencia ou a instaurapo 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 supressdo, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificaca'o do valor inicial 

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

p) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda 

por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de 

indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacOes e outras previstas, 

assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacOes assumidas 

ate que seja normal izada a situacao; 

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

do servico e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave 

perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento 

de suas obrigacOes ate que seja normalizada a situacao; 

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

s) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada., impeditiva da 

execucao do contrato; 

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

penais cabiveis. 

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 amigavel devera ser precedida de autorizacao 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) devolucao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 
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18.6. 	A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacOes a ela devidos, bem 

como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, 

alem das sancoes previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

	

19.1. 	Os casos omissos ou situacOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera) decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, 
no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos 
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcricOes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICAcA0  

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

pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia ail do me's seguinte ao da sua assinatura, 

correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  

	

21.1. 	As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas 
administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema-PR. 

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

CAPANEMA, xx/xx12,019. 

AMERICO BELLE 	 XXXXX,XX X 
PREFEITO MUNICIPAL 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Confirmacao: nao 

Tramitacao do Processo 
Processo: 388/2019 	 Data: 27/02/2019 15:25 	Situacao: Encaminhado 

Requerente: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Documento: 632.258.249-68 

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

Assunto:soucrrAgAo DO SETOR DE Licn-AgAo - Versao: 3 

Descricao:PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE DIAGNOSTICO E 
ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE 
BENEFICIOS E AMPLIAcAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO 

Ocorrericia:4 	 Data:19/03/2019172E1:00 	 Preifisao:09/04/2019 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcAO 	 Confirmacao: nao 

Descricao: 
Senhora Presidente da CPL, 

Em atencao ao contigo no Protocolo 388/2019, solicito seja complementado o Processo de Inexigibilidade corn comprovacao de que a 
empresa pretendida atende o requisito de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especialidade, nos termos do 
art. 25, II, da Lei 8.666/1993. 

Tambern solicito, seja complementado o PA corn comprovacao do criterio adotado para formacfio do preco da proposto pela execucao 
do son/Igo, para o fim de justificar o preco, corn fulcro no art. 26, III, da Lei 8.666/1993. 

Atenciosamente. 

Capanema, 19 de marco de 2019. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia:3 	 Data:28/02/2019 08.57.00 
	

Previsao:13/03/2019 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 
	

Confirmacao: nao 

Descrigao:ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DA INEXIGIBILIDADE 

Ocorrencia:2 
	

Data: 27/02/2019.:1:5:26:00 	 Previsao: 20/03/2019 

De:ADAO FELICIO PONCIO 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcAO 
	

Confirmacao: nao 

Descricao: PROJETO BASICO PARA CONTRATADA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE 
POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE BENEFICIOS E AMPLIACAO DA 
ARRECADAQA0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO 

Ocorrencia: 1  

De:ADAO FELICIO PONCIO 

Etapa: ETAPA INICIAL 

Descricao:Abertura do processo. 

Data: 27/02/201915:25:56 	 Previsao: 20/03 

STP 500.2059e rptProcessoFicha 

ROSELIA, 20/03/2019 15:17:27 
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72,00 

47 	60,067  

500.00 

1.686,00 

15 y 	2.614,00 

Total Geral 	17.432,00 

006-a.4 9 
Fundagao de Pesquisas Florestais do Parana 

Fundacao de Apoio da UF PR — Universidade Federal do Parana 
Declarada de Utilidade Publica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09108!73 

CNPJ 75.045.104/0001-11 

CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO (Nacional) 

Acao 	 Destino e Finalidade 

4 	Plotagens, folheteria e encodernacOes 

   

 

Valor Unit. (R$) Qt Subtotal (R$) 

500,00 _ 500,00 

Total 	500,00 

 

   

CUSTEIO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FESSOA FISICA 

AO° 	 Destino e Finalidade 	 I Valor Unit. (R$) Qt J Subtotal (R$) 

4 	Apoio tecnico mapearnento/trotomento/base dodos 	1.686,00 
	

1.686,00 

Total 	1.686,00 

D.O.A. Despesas Operacionais Administrativas 

Acao I 	 Destino e Finalidade 

   

  

Valor Unit. (R$) Qt I Subtotal (RS) 

2.614,00 	1 	2.614,00 

Total 	2.614,00 

- - 	AdministracAo FUPEF 

  

   

QUADRO RESUMO 
----•.----••- 

      

-r" 
Total (R$) Destino e Finalidade 

   

Custeio - Diarias 

Custeio - Passagens e Despesas de Locomocao 

floras Tecnicas FUPEF 

Material de Consumo (Nacional)  

5 	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica 

6 	D.O.A - Despesas Operacionais Administrativas 

Prof. Dr. Dar_tagnan Baggio Emerenciano 

Divetor AdminiStrativo - FUPEF 

Rua Aimirante Tamandare. 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail. fupef@ufpr.br:  fupefpr@gmaii.com  
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Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana 
Fundack de Apoio da UFPR - Universidade Federal do Parana 
Declarada de Utiligade PObiica Estadual pela Lei n° 6 443 de 09(08/73 

DIP.; 75.045.104/0001-11 

Memorial Descritivo de Calculo 
Data: 04/0 1/2019 

Planilha Descritiva de Custos 

Atividade: Diagnostic° das Potencialiclades Ambientais/Florestais do Municipio de CAPANEMA 

para obtenc5o de beneficiostatnpliacao da arrecadacao e do indice ambiental da ICMS Ecologic°. 

CUSTEIO - DIARIAS 

Acao Destino e Finalidade Valor Unit. (R$) i 	Qt 

200,00 	— 6 

• Subtotal (R$) 

1.200,00 Visita tecnica Capanema 

6 ! Visita tecnica Capanema 200,00 	4 800,00 

Total 	2.000,00 

CUSTEIO - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 

Acao 	 Destino e Finalidade 
	 Valor Unit. (R$) Qt I Subtotal (R$) 

153,25 

4,50 

250,00 

153 

4,50 

250,00 Capanema - total pedagios 0,00 

Visita tecnica Capanema - locacao de veiculo 

Visita tecnica Capanema - combustive' 

Visita tecnica Capanema - total perhgios 

Capanema - Entrega Relatorio Final - Locac5o veiculo 

Capanema - combustive] 

4 	613,00 

100 	450,00 

250,00 

CUSTEIO - HORAS TECNICAS FUPEF 

Acao 	 Destino e Finalidade Valor Unit. (R$) Qt Subtotal (R$) 

Levantamento de informagoes existentes 

2 	Pesquisa de Legislacao 

3 	Visita Tecnica e Coleta de Dados 
_ . 

Analise de informacbes e tratamentos de niapas 

Proposicao de acoes 

6 	Visita Tecnica de entrega de produto 

85,00 	12 	1.020,00 

	

85,00 	6 	i 510,00 

	

24 	i 	2.040,00 

	

8 	1.530,0C 

	

18 	1.530,00 

	

18 	1.530,00 

85,00-

85,00 

85,00 

85,00 

Total 	8.160,00 

Rua Almirante Tamandate, 1995 - juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupetuforbr - e-mail: fupef@ufpr.br.  fupefpr@gmail.com  
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APEAM ASSOC. PARANAENSE DOS ENG. AMBIENTAIS 

ASSUNTOS 7iVERSCS 
332 	 O1g.: 5470 	 14/1a/2014 17-C2'06 

APEAM 
Associa0o Paratmense 

dos Eneaseirositrablentais 

Curitiba, 14 de outubro de 2014 

Melo APEAM 00512014 

Ao Gerente do Departamento de RelagOes institucionais — DRI 

CREA/PR 

REF: Atuallzacao do valor da hora tecnica do profissional de Engenharia 

Ambiental 

lnforrnamos que no dia 29 de abril de 2014 foi realizada a Assembleia Geral da 

APEAM em que, entre varios outros assuntos tratados, incluiu-se na pauta a 

definicao do novo valor da hora tecnica para o profissional de Engenharia 

Ambiental. Foi aprovado pela assembleia o valor de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais) como valor de referenda para os servicos de Engenharia Ambiental. Dessa 

forma solicitamos a homologagao deste valor junto ao Orgao para que Os 

profissionais da categoria possam utilizar-se do mesmo no calculo de seus 

honorarios. 

Atenciosamente, 

  

 

./ 
HELDER RAFAEL NOCKO 

Vice-Presidente da APEAM 
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APEAM 
dorg;=r'.;—;rzzais 

Convocagao: I Sequencia: 
001 

Ana: 
A 

Zif 1 
"114.

1  

ATA DE REUNIAO 

Titulo do Projeto: 1 a ASSEMBLEIA ORDINARIA APEAM 

gegoomp,  4v4-Twii„.,  
A 	:S0  

Tipo de Reuniao: Assembleia Ordinaria Referencia: Abril 

Data: 30/04/2014 Local: Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Gloria Horario: 19:00 

DECISOE 

A reuniao teve iniclo as 19:00. 

Primeiramente a Presidente Renato Muzzolon Jr. apresentou a diretoria executive eleita para o trienio 
2014-2016 através da eleicao virtual do CREA e conforme edital Anexo. 

Diretoria Executiva 

Renato Muzzolon Jr. 	 Presidente 

Helder Rafael Nocko 	 Vice-presidente 

Femanda Muzzolon Padilha 	Secretaria 

Mariana Schaedler 	 Vice-secretaria 

Luiz Guilherme Grein Vieira 	Tesoureiro 

Michael Busko 	 Vice-tesoureiro 

Conseiho Fiscal 

Titular 	 Suplente 

Joao Games 	 Rafaela Mussi 

Arthur Kubiak 	 Joao Vitor Gala 

Guilherme Geronasso 	 Gislaine Letenski 

Em seguida o Presidente Renato fez a leitura da pauta da Assembleia. 

Posteriormente, foram apresentadas as principals conquistas da APEAM no ano de 2013, com a 
explanacao de importancia da nomeacao de engenheiros ambientais coma conseiheiros nes cameras 
especiaiizadas junto ao CREA/PR; as conquistes no livokrshop de residues, garantindo a atribuicao dos 
engenheiros ambientais em todas as areas de todos os residuos; a aprovagao de acervo tecnico de 
engenheiro ambiental em Plano Municipais de Saneamento; a participagaa de engenheiros ambientais na 
Camara Monica de Saneamento do CREA/PR; registro da APEAM coma entidade de classe para 



recebimento de recursos de ART; realizacao do curso "Plano Municipal de Saneamento Basica"; e 
conquista do primeiro lugar no Premio CREA de Qualidade — PC{ I na categoria de pequenas entidades. 

Apos este explanageo, o engenheiro Luiz Guilherme, tesoureiro da APEAM, apresentou a prestacao de 
contas do ano de 2013 da APEAM. A prestacao de contas foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o presidente Renato apresentou a proposta de adage° das gerencias na APEAM e detalhou 
as principals atribuigOes de cada uma deias, tendo sido coiocadas em discussao s posterior votagao. A 
ulna° das gerencias foi aprovada par unanimidade. Em seguida foram aprovados pare Gerentes Os 
engenheiros presentes: 

• Eng. Kenia Unfer Motto para Gerencia de Planejamento e Projetos; 
• Engenheiras Paula Femanda Almeida Gongalves e Diana M. Cancelli pars a Gerencia de 

Comunicaoao e Eventos; 
• Engenheiros Amelia Bortoli e Igor Rayzel pare a Gerencia Juridica. 

Foram ainda indicados e aprovados os engenheiros ausentes: 
• Bruno Tonel pars Gerencia de Planejamento e Projetos; 
• Engenheiros Flavia Veronesi e Rafael Rosa para Gerencia Monica. 

Assim ficando composto o guadro de Gerentes da APEAM. 

Foi apresentada a rem:male da vice-secretaria Mariana Schaedler e indicagaio do engenheiro Emilio 
Mercuri, formado na UFPR, corn doutorado em Engenharia e professor associado no departamento de 
Engenharia Ambiental da UFPR, atualmente ocupando o cargo de Coordenador do Curso de Engenharia 
Ambiental da UFPR para substituicao da engenheira Mariana. A indicagao foi aprovada por unanimidade. 

Foi apresentado o planejamento da APEAM para 2014: 
• Realizageo de 08 palestras em instituicoes de ensino; 
• Apoio no simposio de recuperagaio de areas degrades a ser realized° pelo SOBRADE; 
• Realizao'do do workshop de saneamento no segundo semestre de 2014; 

Fortalecirnento da representatividade dos engenheiros ambientais junto ao CREA; 
• Aprovacao de alteragao do valor da hora tecnica; 
• Aprovaoao dos novas campos de ART; 
• Realizageo de eventos sociais; 
• Participagao na diretoria da ANEAM. 

Colocado o planejamento de 2014 em discussao na plenaria, foi debatida a pequena partidipaoacr'e 
conhecimento dos engenheiros ambientais da atuacao da APEAM e tambem das reuni5es e assembleias; 
a engenheira Amelia questionou sabre a alteragao do curso de engenharia ambiental para engenharia 
sanitaria e ambiental nas universidades e atribuicoes profissionais dos engenheiros ambientais formados. 
Apos a discussao na plenaria foram inseridos no planejamento de 2014: 

• Meihorar a comunicagao da APEAM corn seus associados; 
• Buscar as universidades, através dos coordenadores dos cursos de engenharia ambiental, para 

solicitor as grades curriculares dos cursos de engenharia ambiental para comparar corn as grades 
dos cursos de engenharia sanitaria e ambiental de forma a fomenter a discussao dos atribuicties 
tecnicas e equivalencia dos engenheiros je formados. 

Posteriormente, a planejamento corn as inserooes de metes foi colocado em votaceo e aprovado por 
unanimidade. 



Sobre a hora tecnica, foi aprovado o valor da hors tecnica sugerida de R$ 150,00 corn a proposta de 
realizacdo de estudo no ano de 2014 pars subsidiar nova proposta e metodologia de atualizacao para os 
pr6ximos anos. 

Em seguida foi apresentada sugestao para os novas campos de preenchimento de ART: 

MHO AMBIENTE 
• Efluentes Industrials 
• Gerenciamento de Resicluos 
• Saneamento Basica 

• Modelagem Matemkica Ambiental 

• Estudo Socioambiental 
• DiagnOstico Ambientai 
• Monitoramento Ambiental 
• Planejamento Ambiental 
• Estudo HidrolOgico 

• Licenciamento Ambiental 
• Estudo Ambiental 
• Auditoria Ambiental 
• Passivo Ambiental 

• Gest5o Ambiental 
• Energias Renovavels 
• Us° e Ocupack do Solo 
• Aterro Sanitario 
• Emissoes atmosfericas 
• Poluica'o Sonora 
• Controle da Poluiggo 
• Estudo de impact° de Vizinhanga (EIV) 
• Topografia 
• Geoprocessamento 
• Servicos Afins e Correlatos em Engenharia Ambiental 

Os campos propostos foram aprovados por unanimidade. 

Foi apresentada proposta de aumento de anuidade da APEAM pars o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Aumento foi aprovado por unanimidade. 

Ao final foram apresentados os eventos e palestras programados para 2014 a a cronograma de reunifies 
de Diretoria e Gerencias e Assernbleias pars 2014. 

Como sugestoes finals da *nada foram apresentadas: 
• lncluir no site da APEAM curso ou instrugOes sabre preenchimento e procedimentos de ART; 
• Verificar possibilidade de debito em conta dos profissionais para pagamento da anuidade; 
• Ofertar de cursos, workshops e palestras para melhorar a arrecadacao da APEAM. 

Nos Assuntos Gerais: 
Foram solicitados os nUmeros de ART emitidos em 2014 peios profissionais que indicaram a APEAM 
coma entidade de classe e a•resentada a conta bancaria da APEAM •ara de•Osito da anuidade 2014 



pelos profissionais, os dados bancarios sera° enviados por email aos profissionais associados juntamente 
corn a ATA da assembleia para conhecimento dos assuntos discutidos e aprovados. 

Estiveram presentes: Renato Muzzolon Junior, Fernanda Muzzolon Padilha, Luiz Guilherme Grein Vieira, 
Emilio Mercuri, Kenia Unfer Motta, Paula Femanda Almeida Gongalves, Daniel Macedo Neto, Amelia 
Bortoli, Igor Rayzel, Patricia Gonzalez, Joao Gomes, Guilherme Geronasso, Diana Maria Gancelli.  
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DESPACHO 

Com re1acalo ao Processo de Inexigibilidade cujo objeto é CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PARA OBTEKAO DE BENEFICIOS E AMPLIAcAO DA ARRECADAQA0 E DE INDICE 
DE ICMS ECOLOGICO, apos o recebimento dos documentos solicitados via protocolo 388/2019 encaminho esse 
PA para analise do Procurador Juridico. 

Capanema, 20 de marco de 2019 

Roselia- . B. Pagans 
Presydite da Comissaio Permanente de 

Abortura e Julgamento de LicitacOes 

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

PARECER JURI.DICO N° 80/2019 

INTERESSADO: Comisstio Permanente de Lieitacoes 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitactio n° 06/2019. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO. PRESTAcAO DE 
SERVIcOS DE ASSESSORIA EM DIAGNOSTICO E ESTUDO DE 
POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PARA OBTENcA0 DE BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA 
ARRECADAQA0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO. SERVIc0 
TECNICO DE NATUREZA SINGULAR COM PROFISSIONAL DE 
NOTORIA ESPECIALIZAcAO. NECESSIDADE DA CONTRATAcA0 E 
PRECO JUSTIFICADOS. POSSIBILIDADE DA CONTRATA00. 
PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA 

A Comissao Peimanente de Licitacties, designada pela portaria n°. 

6.568/2017, encaminha para analise delta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacao para a contratacao de pessoa juridica para prestacao de 

servicos de assessoria em diagnastico e estudo de potencialidades ambientais do 

municipio de Capanema para obtencao de beneficios e ampliacao da arrecadacao e 

de indice de ICMS EcolOgico, confonne condicOes e especificacees contidas no 

processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.279/2018 - fl. 01; 

II) Solicitacao para contratar os servicos pretendidos - fl. 02; 

III) Termo de Referencia - fls. 03/04; 

IV) Justificativa e Telino de Referencia - fl. 05 e 06/07; 

V) Proposta de prestacao de servicos com orcamento de precos - fls. 

08/11 e 49/55; 

VI) Documentacao da Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana - 

FUPEF do Parana - fls. 12/34 e 57/62; 

VII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 35; 

VIII) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 36; 

IX) Minuta do Contrato - fls. 37/47; e, 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - rental 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.rornanti@capanernapr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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X) Extrato de Tramitaca"o do Protocolo fie' 388/2019 — fl. 48. 

E o relatOrio. 

2. PARECER 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se atom, 

tio-somente, a questoes relativas a legalidade das minutas e a presenca dos 

documentos essenciais para a realizacao da inexigibilidade de licitacao, 

responsabilizando-se apenas o ordenador da despesa e o subscritor da 

justificativa de inexigibilidade quanta a veracidade das informacoes contidas no 

processo, ressalvando, portanto, que todo procedimento devera observar a 

legislacao apontada no corpo dente parecer, principalmente no tocante a prazos 

e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma consideracao acerca do merit° 

da presente contratacao e da discricionariedade da Administracao Pfiblica ao 

tracar os parametros dos servicos entendidos como necessitrios. 

2.1. Da licitacao: da inexigibilidade ou dispensa 

Sobre o tema da inexigibilidade de licitacao, mister transcrever, 

preliminarmente, as disposicOes legais pertinentes da Lei 8.666/93: 

"Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de 
competiceio, em especial: 

(-4 
II -para a contrataga o de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 
especializacao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade 
e divulgacao;" 
§ 1° Considera-se de nottiria especializacero o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, escudos, experiencicts, 
publicacoes, organizactio, aparelhamento, equipe tecnica, ou de 
outros requisitos relacionados corn suns atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado a plena satisfacit o do objeto do contrato. 
(••) 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servicos tecnicos 
profissionais especializados as trabalhos relativos a: 
(.4 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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III - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias 
financeiras ou tributarias; " 

Preliminarmente, convem esclarecer que, tem-se a inexigibilidade 

quando ausente, no caso concreto, o pressuposto lOgico ou fatico (ou ambos) da 

o que a torna impossivel de ser levada a cabo. 

A hipOtese de inexigibilidade de licitacao inserta no art. 25, II c/c art. 

13, III, ambos da Lei 8.666/1993, exige a demonstracao da necessidade da 

contratacao, da singularidade do servico tecnico e da notoriedade do profissional 

contratado. 

Sobre o tema, sirvo-me das licOes de Marcal Justen 

"0 conceito de servico tecnico profissional especializado consta do art. 
13. 0 inc. II acrescenta duas exigencias a contratacao corn 
inexigibilidade, a saber, o objeto singular da contratacao e a notOria 
especializagan. A inexigibilidade apenas se configura diante da 
presences cumulativa dos tits requisitos. Ou seja, nao Basta 
configurar-se um servico tecnico profissional especializado, mas a 
contratacao direta dependera de constatar-se a existencia de objeto 
singular. Ademais disso, apenas podera ser contatado urn sujeito 
titular de not6ria especializacao. 
(—) 
A contratacao de servicos, nos casos do inc. II do art. 25, visa a obter 
rid() apenas uma utilidade material. E evidente que interessa  
Administracao a producao de um certo resultado, mas a 
contratacao tambem é norteada pela concepcao de que esse 
resultado somente podera ser alcancado se for possivel contar 
coin uma capacidade intelectiva extraordinazia. 0 que a 
Administracao busca, entao, é o desempenho pessoal de ser 
human dotado de capacidade especial de aplicar o conhecimento 
te6rico para solucao de problemas do mundo real."  (destaquei) 

No mesmo sentido, sobre a singularidade do servico e a notoriedade do 

profissional contratado, convem reproduzir algumas licifies do eminente 

administrativista Marcal Justen Filho2: 

No esforco de definir a regra legal, deve iniciar- se pela afirmacao de 
que a natureza singular nao significa ausencia de pluralidade de 
sujeitos em condicOes de desempenhar o objeto. A ausencia de 

JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitacoes e contratos administrativos. 16. ed. -
Sao Paulo. Ed. RT. Paginas 496/497. 

2  Op. cit. Paginas 498 e 502. 
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pluralidade de alternativas de contrataado é objeto de disciplina no 
inc. I do mesmo art. 25. Mais ainda, existencia de urn Unica sujeito 
em condicOes de ser contratado conduz a inviabilidade de competicao 
relativarnente a qualquer servico, mesmo quanto aqueles que nao 
forem tecnicos profissionais especializados. Ou seja, a "natureza 
singular" deve ser entendida como uma caracteristica especial de 
algumas contrataaties de serviaos tecnicos profissionais 
especializados. Enfim e para concluir essa questao, singular é a 
natureza do servico, nao o mamero de pessoas capacitadas a executa-
lo. 
(—) 
Ou seja, a fOrmula "natureza singular" destina-se a evitar a 
generalizaado da contratacao direta para todos os casos enquadraveis 
no art. 13. E imperioso verificar se a atividade necessaria a satisfaado 
do interesse sob tutela estatal é complexa ou simples, se pode ser 
reputada como atuaado padrao e comum ou nao. A natureza singular 
caracteriza-se como uma situaado anOmala, incomum, impossivel de 
ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer profissional 
"especializado". Envolve os casos que demandam mais do que a 
especializagdo, pois apresentam complexidades que impedem 
obtencao de solucao satisfatOria a partir da contratacao de qualquer 
profissional (ainda que especializado). 
(—) 
A complexidade do objeto a ser executado exige que somente pessoas 
de alta qualificaado sejam escolhidas pela Administraaao. Para evitar 
o desproposito de contratacao de pessoas nao qualificadas para 
execuaao de serviaos de natureza singular, a lei exigiu o 
preenchimento do requisito da notoria especializacao. A formula 
conjuga dois pressupostos, a especializacao e a notoriedade. 
A especializacao consiste na titularidade objetiva de requisitos  
que distinguem o sujeito, atribuindo-lhe major habilitacao do que 
a normalmente existente no ambito dos profissionais que exercem  
a atividade  (...) 
(—) 
A notoriedade significa o reconhecimento da qualificaaao do sujeito 
por parte da comunidade profissional. Ou seja, trata-se de evitar que 
a qualificacao seja avaliada exclusivamente no ambito interno da 
Administraado. Nao Basta a Administracao reputar que o sujeito 
apresenta qualificacao, pois é necessario que ease juizo seja 
exercitado pela comunidade profissional. Nao se exige 
notoriedade no tocante ao pitblico em geral, mas que o conjunto  
dos profissionais de um certo setor reconheca no contatado um 
sujeito dotado de requisitos de especializacao."  (destaquei) 

Nesse interim, depreende-se do PA que se encontra devidamente 

demonstrada a justificativa da contratacao, conforme se observa do Termo de 

Referencia acostado as fls. 03/04 e 06/07, proveniente da Secretaria Municipal de 

Agricultura argumentando pela singularidade e da necessidade dos servicos de 

assessoria tecnica na area de diagnOstico e estudo de potencialidades ambientais do 

Municipio de Capanema. 

Au. Pedro Viriato Parigat de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Procuradoria Municipal 

Do mesmo modo, a especializagdo encontra-se demonstrada através da 

publicacao de fls. 57/62. 

A notoriedade dos profissionais que compOe o corpo cientifico de 

pesquisadores da FUNPEF, encontra-se demonstrada através da Declaragao firmada 

pelo Reitor da UFPR (fl. 33). 

Portanto, verifica-se que a presente contratagao direta apresenta 

justificativa, a singularidade dos servigos e a notoriedade do Profissional pretendido, 

no entanto, outros requisitos devem ser analisados para a completa legalidade da 

inexigibilidade. 

0 art. 26, da Lei 8.666/93, e suas alteragOes, informa que as situagOes 

de inexigibilidades referidas no art. 25 devem ser necessariamente justificadas, em 

que o procedimento deve ser instruido, no caso, com elementos que apontem a razdo 

de escolha da contratada e justificativa de prego. 

Nesse rumo, impende-se esclarecer que a inexigibilidade da licitagdo, 

quando caracterizada, s6 libera a Administragdo Pablica da promogdo do 

procedimento formal da concorrencia. Todavia, todas as demais etapas 

procedimentais (autorizacao da autoridade competente, verificagdo da existencia de 

recurso prOprio para custear a despesa, autuacao do processo, verificagdo da 

personalidade juridica, capacidade tecnica, idoneidade financeira e regularidade 

fiscal da pretensa contratada, instrugdo do processo corn justificativas do prego e da 

escolha da contratada, celebragdo do contrato, publicagdo do extrato do contrato etc.) 

devem ser observadas. 

Assim, no que tange ao presente PA, ha a necessidade de demonstrar 

as razOes de escolha do profissional - o que a nosso ver foi devidamente demonstrado 

(fls. 04/06) -, bem como deve constar a justificativa de prego da contratagdo, o que 

no presente caso tambem resta atendido, visto a Secretaria Municipal de Agricultura 

ter subsidiario o PA cora orgamento pormenorizado (fls. 09/11 e 49/50), alem do que 

anexou informagao de que o orgamento levou em conta os criterios de pregos 

praticados pela APEAM - Associagdo Paranaense dos Engenheiros Ambientais (fls. 

55). 

Av. Pedro Viriato Parigot de Saiiza, 1080 - Centro - 85760-000 
Forte:46-3552-1321 - ram& 202 - Fax:46-3552-1122 
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Procuradoria Municipal 

Portanto, analisando todos os requisitos e elementos descritos acima, a 

Procuradoria nao vislumbra qualquer (Mice a realizacao da presente contratacao 

direta, enquadrando-a na hipOtese descrita no art. 25, II, da Lei n° 8.666/1993. 

2.2. Da documentacao da futura contratada  

Em qualquer contratacao publica exige-se da futura contratada a 

apresentacao de documentos essenciais previstos na Lei 8.666/93, relativos 

habilitacao juridica, a regularidade fiscal e a trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos, observa-se que a futura 

contratada apresentou a documentacao em ordem. 

2.3. Do contrato de prestacio de servicos 

Denota-se da minuta contratual anexada a presenca das clausulas 

obrigatOrias que o caso requer, especialmente o que dispOe o art. 55, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela possibilidade da 

contratacao direta, corn a ressalva da necessidade de posterior ratificacao e 

publicacao na imprensa oficial do Municipio. 

Capanema, 22 de marco de 2019. 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Juridico 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015  

OAB/PR 56,675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITACAO N° 06/2019 

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: FUNDAQA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

CNPJ: 75.045.104./0001-11 
ENDERECO: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995, BAIRRO JUVEVE 
CURITIBA PR- CEP 80.040-110 

Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECWAO DE DIAGNOSTICO E 
ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENcA0 DE 
BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA ARRECADAcA0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO, em conformidade 
corn o inciso II do arti o 25 da Lei 8.666/93. 
Item Nome do produto/servico Quarni 

dade 
Unidade Preto 

maxim() 
Pleco 
maxim° total 

1 EXECWAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 
TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PARA OBTEKAO DE BENEFICIOS E AMPLIAcA0 
DA ARRECADAcAO E DE INDICE DE ICMS 
ECOLOGICO. 

1 UN 17.432,00 17.432,00 

Total: R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois reais) 
Data de assinatura: 22/03/2019 
Data do inicio da vigencia: 22/03/2019 

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 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO N° 06/2019 

Fica Inexigivel de licitacdo, 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 para CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE DIAGNOSTICO E 
ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTEKAO DE 
BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA ARRECADAQA0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO.. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: FUNDAQA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

CNPJ: 75.045.104./0001-11 
ENDEREcO: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995, BAIRRO JUVEVE 
CURITIBA PR- CEP 80.040-110 

VALOR TOTAL: R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois reais) 
Item Nome do. produtOervico Quanti 

dade 
Unidade Preto 

maxima 
Prey() 
maxi mor total. 

1 EXECKAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 
TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PARA OBTENcA0 DE BENEFICIOS E AMPLIAcA0 
DA ARRECADAQA0 E DE INDICE DE ICMS 
ECOLOGICO. 

1 UN 17.432,00 17.432,00 

Capanema - PR, 22 de marco de 2019 

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



Capanema - PR, 22 de marco de 2019 

Americo—Belle 

Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILLDADE DE LICITAcA0 N° 06/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Inexigibilidade de Licitacao para o CONTRATAcA0 DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 

AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTEKAO DE BENEFICIOS E AMPLIA0.0 DA 

ARRECADA00 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO.., conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, 

incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25.E inexigivel a licitacclo quando houver inviabilidade de competicelo, em especial: 
I - para aquisicdo de materials, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovacao de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo orgtio de registro do comercio do local em que se realizaria a licitacdo ou 
a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federactio ou Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contrataceio de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, corn 
profissionais ou empresas de notoria especializactio, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 
divulgacao; 

VALOR TOTAL: R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e dois reais)  
Item Nome do produto/servico Quanti 

dade 
Unidale Preco Preco 

maximo total rnaiirn° 
1 EXECUcA0 DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 

TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PARA OBTEN00 DE BENEFICIOS E AMPLIAcA0 
DA ARRECADAQA0 E DE INDICE DE ICMS 
ECOLOGICO. 

1 UN 17.432,00 17.432,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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CONTRATO N° 74/2019 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacdo de servicos corn fornecimento de material, sem 
vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de 
outro lado a empresa FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.° 75.045.104/0001-11, situada a RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 - CEP: 80040110 - BAIRRO: 
JUVEVE, CIDADE/UF: Curitiba/PR, neste ato representada pelos Senhores DARTAGNAN BAGGIO 
EMERENCIANO, Diretor Administrativo, Portador do RG 844.267 SSP/PR inscrito no CPF n° 088.855.679-91 
e Jorge Luis Monteiro de Matos, Diretor Cientifico, portador do RG n° 2.008.842.771 SSP/PR e CPF 387.677.750-
04, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicOes estabelecidas na licitacdo realizada na 
modalidade Processo Inexigibilidade N° 06/2019, que fazem parte integrante dente instrumento, mediante as 
clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

L CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO E 
ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE 
BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADAC `AO E DE tNDICE DE ICMS ECOLOGICO. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condicaes expressas no Processo de Inexigibilidade N° 06/2019, juntamente 
corn a pronosta da CONTRATADA. 
Item Nome clo,Sery 	o 

.. Zia 
Qonti 

e 
Uniciade ceo 

 aximo 
Preto) maxim° 
total 

1 EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO 
TECNICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR PARA OBTENCAO DE BENEFiCIOS E 
AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE iNDICE 
DE ICMS ECOLOGICO. 

1,00 UN 17.432,00 17.432,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO 

2.1. Os servicos contratados sera° realindos por execuedo indireta, sob o regime de empreitada por preco 

global. 

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

3.1. Os servicos e o fornecimento do material serdo executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a 

Proposta apresentada pela Contratada. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Ce,r3tep—,85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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3.2. A CONTRATADA devera executor os servicos e o fornecimento do material utilizando-se dos materiais 

e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA (MARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificacks e disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das 

clausulas contratuais; 

b) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 

acdo ou °missal° de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Municipio ou a terceiros; 

c) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, 

de conformidade corn as normas e determinacks em vigor; 

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

adentrarao o organ para a execucao do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as 

demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimplencia nab transfere responsabilidade a Administracao; 

f) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacoes da Administracalo, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Interims, quando for o caso; 

g) Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos 

servicos; 

h) Nao permitir a utilizacao do trabalho do menor; 

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

todas as condicoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo; 

j) Nalo 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 OUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCREVINACAO DOS SERVICOS  

5.1. A empresa contratada para EXECUCAO DE DIAGNOSTIC°, RELATORIO TECNICO E ESTUDO 

DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR PARA OBTENCAO DE 

BENEFICIOS E AMPLIAcA0 DA ARRECADAcA" 0 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO. Devera entregar 

iniciar os servicos imediatamente apos a solicitacao formal da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente 

e tern o prazo maxim° de 45 dias ateis para concluir os servicos, apos a execucao do servico a empresa devera 

apresentar os seguintes documentos: 
a) Relatorio Tecnico contendo relacao de potencialidades, oportunidades e indicacio de 

mecanismos para obtencao dos beneficios; 
b) Apresentacao dos resultados com sugestoes, comentarios e recomendacoes tecnicas; 

Avenida Governador Pedro Viriato nlriwtck.Soum,1M- 6 1,-8 5760-000 .. 
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c) Apresentacio dos resultados das analises na forma de tabelas e graficos aplicaveis a gestic' 
ambiental do municipio, corn analise para correcio e revisio dos indices; 

d) Documentagao fotografica, imagens e mapas, caso pertinentes. 

5.2. Os servicos serao executados 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 substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de 

acordo corn as determinacoes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo corn as 

clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos, por servidor especialmente designado, anotando ern 

registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicOes no curso da execucao 

dos 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 sej am mantidas, em compatibilidade corn as 

obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao. 

ci AusuLA,kiiih 	Stili6- WTIZAITOrk.  
7.1. 	E vedada a subcontratacao total ou partial do objeto do contrato. 

1,A1LiLA 	 VOLOR 	0: 'T 

8.1. 	0 valor do contrato é de R$ R$ 17.432,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais). 
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 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. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 22/03/2019 e encerramento 
em21/09/2019. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, :Or::: 	o - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 	7. 
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10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

	

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

	

10.2. 	0 nrazo nara naeamento sera de ate 30 (trintal dias. suhseauentes ao recebimento definitivo  
do fornecimento do servico  

	

10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada uor e-mail, nos enderecos  
eletronicos: emDenho(a caDanema.Dr.eov.br  e/ou comDras(&,caDanema.nr.eov.br, ou entregue em maos das  
servidoras desienadas. tiara fins de liquidacho de emnenho.  

	

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 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 niunero de 
inscrigao no CNN apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de pregos, bem como da Nota de 
Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs. 

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

	

10.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerard para a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou atualizagao 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 disposigao contratual, os pagamentos poderao 

ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras disposigOes contratuais. 
10.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em 

especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob peva de aplicagao das sangOes 
previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisigao, 
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apOs a regularizagao da 
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.14. Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes hipoteses, 
sendo facultada a adocan de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovacio da quitacio dos tributos referentes a aquisicao ou prestacao de 
servico contratado; ou 

10.16. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacio, bem como o Imposto sobre Servicos 
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 tributaria quanto aos impostos e contribuigOes abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao de comprovacao por meio de document° oficial de que 
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administragao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou 
indenizagOes devidas pela contratada. 
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10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de processo 
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn os recursos e meios que lhes 
sao inerentes. 

10.20. t 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 execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentara a Nota Fiscal da aquisicao/servicos 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 aquisicao/servicos executados. 

10.21.3. No caso de etapas'nap concluidas, sera° pagos apenas os servicos 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. 	Apes a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apes 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 verificagao da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos e o fornecimento dos materiais efetivamente 

executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade 

na execucao dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a al:6s a 

comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

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

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 regulannente 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 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 Credit°, mediante dep6sito em 

conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 

na legislacao vigente. 

,••• 	 07A 
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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 responsabilizarapor qualquer despesa que venha a ser efetuadapela 

CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nab tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de 

atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis 

por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

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

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso. 

0. 	 eiRi E Itiaga.)( 	Brv.1F TORO (VETO  

0.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabers a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo de ate 15 

(quinze) dias, a verificacao dos materiais e/ou dos servicos executados, para fins de recebimento definitivo. 

	

0.1.2. 	0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrucbes exigiveis. 

0.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos executados, por 

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao, corn a 

fmalidade de verificar a adequacao dos servicos e materiais, e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisoes finais que se fizerem necessarios. 

0.2.2. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Defmitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

0.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suss 

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 

Definitivo. 
0.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro sem 

defeito, ou de acordo com a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de serem aplicadas as sanc5es estabelecidas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da 
operacao de troca. 

	

0.3.2. 	Na hipOtese de o termo de recebimento defmitivo nao ser elaborado tempestivamente, 

reputar-se-d como realizado, consumando-se o recebimento defmitivo 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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0.3.3. 	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 disposicaes legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

1. 

Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correran a conta de recursos especificos consignados 

no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacan abaixo discriminada: 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente 

correran a conta das dotac5es orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

( 	1ST 	DV,C, 	 ,44t-DA 111 	17,ACA(1 

14.1.A execucao dos servicos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacan por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, com as atribuiciies 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 execucao dos servicos e o fornecimento dos materiais. 
14.1. 	0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacan de que trata este item nao excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere 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 determinaciies e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizacao do contrato deveran ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 
impossibilidade, justificadas por escrito. 

1. CI IAA 	CfMA 	FrASAI  
1.1. 	Eventuais alteracties contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
1.2. 	A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicties contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

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

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

convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indice INPC/IBGE. 
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2.1. 	Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de 

validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

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 declaracdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

2.2. 	A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes 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; 

	

2.3. 	Em caso de inexecuedo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaciles prestadas, a Contratada estara sujeita as sancoes 
administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

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

calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da 

contratacao, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 `)/0 sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do contrato; 

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

condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

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

unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com 

as demais sancoes cabiveis; 

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

do contrato. 

Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo 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 Administracdo Pablica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitaedo perante a propria 

autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos 

prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
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2.4. 	As sangOes de suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar e 

de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo poderao tambem ser aplicadas as 

empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administraedo em virtude de atos ilicitos 

praticados. 
16i. As penalidades sera() aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado ao 

licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sdo 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 Administragdo. 

16.7. A sancdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Pablica é de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sangties sdo de competencia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo. 
16.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do 

infrator, o card-ter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o principio da 
proporcionalidade. 

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

16.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.12. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

3. CI Au u:LADielatIA Styikvci  NW)IDAArt ejpiTF,L, 1)01,,\5  
3.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica poderd motivadamente 

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

4 	 1TAVA - I A R LIES C NT k A UAL  
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 ndo 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 lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da 

conclusao do servigo e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 

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

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

Administragdo; 

f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagdo da contratada corn outrem, a cessdo ou 

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

autorizacao em contrato. 

1) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e 

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

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

n° 8.666/93; 

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

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

m) A alteracao social ou a modificacdo 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 Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do valor inicial 

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

p) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administraedo, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda 

por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de 

indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, 

assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacOes assumidas 

ate que sej a 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 interim ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento 

de seas obrigaciies 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 ocorr8ncia de caso fortuito ou de forca manor, 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 sanciries 

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 sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditorio e 

a ampla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou arnigavel devera ser precedida de autorizacao 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: 
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a) devolucao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisdo. 

18.6. 	A rescisalo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem 

como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, 

alem das sancries previstas neste instrumento. 

- 
5. C 	S 	 - )S 	0 IISSOJ 

5.1. Os casos omissos ou situacOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 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 transcricaes. 

6. 'CLAWS A VI 	 cAp 

6.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera providenciada 

pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia ittil do mes seguinte ao da sua assinatura, 

correndo a despesa por sua conta. 

7. CrA 	 R1A PLZJkll 	Di?  
7.1. 	As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que tido puderem ser dirimidas 

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

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, al:6s 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. 

Capanema, 22 de marco de 2019 

d,t 
JORGE L 	EIRO DE MATTOS 

CIENTIFICO 
FUNDACAO D 	ISAS FLORESTAIS DO PARANA 
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PREFEITURA DE CAPANEMA 
,nid a Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

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 Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de SaUde: 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 

eador: Valdomiro Brizola - Presidente 
•-.-reador: 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  
ill 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 06/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de 
Licitaggo para o CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-

ECUCAO DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIEN-
TAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA °STENO° DE BENEFICIOS 

E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO.., 
conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da 
Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de corn-
petig5o, em especial: 

I - para aquisig3o de materials, equipamentos, ou generos que so pos- 

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovag5o de 
exclusividade serfeita através de atestado fornecido pelo Orgao de reg-
istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 
ou o servigo, pelo Sindicato, Federag5o ou ConfederagSo Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 des-
ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 
especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 

divulgagao; 
VALOR TOTAL: R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e 

dais reais) 
Item Nome do produm/servico Quan- 

tidade 
Uni- 
dade 

Preco 
miximo 

Preeo maxi-
too total 

I EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, RELATORIO TECNICO E ES- 
TUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR PARA OBTENCAO DE BENEFICIOS E 
AM PLIACAO DA A RRECADACAO E DE INDICE DE ICMS 
ECOLOGICO. 

1 UN 17.432,00 17.432,00 

Capanema - PR, 22 de margo de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 74/2019 
Processo inexigibilidade N° 06/2019 

Data da Assinatura: 22/03/2019. 
Contratante:Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada:FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
DE DIAGNOSTICO E ESTUDO DE POTENCIALIDADES 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE 
AcAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS 

Valor total: R$17.432,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos 
Reais). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

,41.111...111=1,..;71. 1Eal 

DO PARANA. 
NA EXECUCAO 

AMBIENTAIS DO 
BENEFICIOS E AMPLI-

ECOLOGICO. 

e Trinta e Dois 

Gerais — PSS, Ca- 

do Parana, no use de 

Licenga Maternidade, a 
2019, a Auxiliar de 

matricula 3031-1. 

sua publicaga-o. 

Estado do Parana, 

OES 

PORTARIAS ..............„......,_„...... 
PORTARIA N° 7.357, DE 25 DE MARV) DE 2019. 

Concede Licenga Maternidade a Auxiliar de Servigos 
siane Fonseca Galiazzi. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado 
suas atribuigoes legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Conceder 120 (cento e vinte) dias de 
partir do dia 25 de margo de 2019 a 22 de julho 
Servigos Gerais - PSS, Casiane Fonseca Galiazzi, 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, 
aos 25 dias do mes de margo de 2019. 

Americo Belle 
Prefeito do Municipio 

- selitimiummoLLs.,,:n.f__ -_-_‘”IMIMIIIMW-:,.":J 

OUTRAS PUBLICA 
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ORGAO DE DIVULGAcA0 DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N9  1.648/2018 

COORDENACAO/DIRE00: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrag5o 

DIAGRAMAcAO/EDIcAO: Anderson Ferreira dos Passos 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N9  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
enida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
ne: 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 Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de EducagAo, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saude: 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 

reador: Valdomiro Brizola - Presidente 
---ereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 19 Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 29  Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA00 N° 06/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de 
Licitagao para o CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUO0 DE DIAGNOSTIC° E ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIEN-
TAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA OBTEN00 DE BENEFICIOS 
E AMPLIACAO DA ARRECADACAO E DE INDICE DE ICMS ECOLOGICO.., 
conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da 
Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitag3o quando houver inviabilidade de corn-
petiggo, em especial: 
I - para aquisigao de materials, equipamentos, ou generos que so pos- 

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovag5o de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orggo de reg-
istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 
ou o servigo, pelo Sindicato, FederagAo ou Confederag5o Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratagao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 des-
ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 
especializag3o, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e 
divulgagao; 
VALOR TOTAL: R$ 17.432,00 (Dezessete mil, quatrocentos e trinta e 
dois reais) 
Item Nome do produm/servico Quan- 

tidade 
Ulli- 
dade 

Preco 
maxim° 

Preco maxi-
mo total 

I EXECUCAO DE DIAGNOSTIC°, RELATORIO TECNICO E ES- 
TUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR PARA OBTEKAO DE BENEFICIOS E 
AM PLIACAO DA A RRECADAGA0 E DE INDICE DE ICMS 
ECOLOGIC°. 

1 UN 17.432,00 17.432.00 

Data 

Objeto: 
DE 

AcA-0 
Valor 
Reais). 

siane 

suas 

Art. 
partir 
Servigos 

Art, 

aos 

Americo 
Prefeito 

Capanema 

Americo 
Prefeito 

EXTRATO 
Processo 

Contratante:Municipio 
Contratada:FUNDACAO 

MUNICIPIO 

Americo 
Prefeito 

EFrartiSintiseue 

- PR, 22 de margo de 2019 

Belle 
Municipal 

DO CONTRATO N° 74/2019 
inexigibilidade N9  06/2019 

da Assinatura: 22/03/2019. 
de Capanema-Pr. 
DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA. 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO 
DIAGNOSTIC° E ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO 

DE CAPANEMA PARA OBTENCAO DE BENEFICIOS E AMPLI-
DA ARRECADA00 E DE INDICE DE ICMS ECOLOGIC°. 
total: R$17.432,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois 

Belle 
Municipal 

:-. AimilmminiCE---,,A- Fiimitimissiommo1 

PORTARIAS 
Com::--: 	starr, 

PORTARIA 

Concede 

0 Prefeito 

RESOLVE: 

Gabinete 

OUTRAS ,....„.., 

Ng 7.357, DE 25 DE MARCO DE 2019. 

Licenga Maternidade a Auxiliar de Servigos Gerais — PSS, Ca-
Fonseca Galiazzi. 

do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 
atribuigoes legais, 

19 Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licenga Maternidade, a 
do dia 25 de margo de 2019 a 22 de julho 2019, a Auxiliar de 

Gerais - PSS, Casiane Fonseca Galiazzi, matricula 3031-1. 

29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao. 

do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, 
25 dias do mes de margo de 2019. 

Belle 
do Municipio 

: lffisissismo sinistismarallIMMIN 

PUBLICA OES 



Mnnirdpiri de apanema - PR 

ILDIFIC6C201/S 0120202.1 DE 1/0126620 6. I 17n0 

fic.0 cm 	os 

 

lean e fcawV. Moreau 01.161.• lian • CONIRAT.A0 OE EMMA CSISCIALUADA Au  
REMY'S Or 0.6261.6(.20 VD. DEPERSIDIRS. 0611120/60612VISICAO DE CASETEINA 1.1/1001/26 DB LAVAR 
1.6RA 	610.1606.10401.011LICA 00211.1116101011.116/10.1.161.11..akm6,6.1.6146. inivossve., no 

inanIL 

.1100.• 

1111,1es, urn ca. ,rvi. OM Li, leule,meseethao•prechatemmeesenimamas•lissapledculet was
quermatuammatbacsostilva 

0/.1112wro, RS 1.431,01fflunmamehlovereresie•mvivaatandautal. 

C.5 	.P5. 206 •••.{. de 2119 

angnea006 
Itetegabloricipt 

Emicipio de Capanema-PR 

LEI N° 1.680, DE 21 DE MARCO DE 2019, 

Dispoe sabre a atuatitamio monetarist dos 

subsidios dos Vereadores, fixados pole Lei n° 

1600, de 01 de setembro de 2016. 

A Camara Municipal de Capanema, Estado do Parana, aprovou e eu Prefeilo 

Municipal, sanciono a seguinte: 

LEI 

art. 1° Pica atualizado nos terms art. 37, incisor X, da Constituicao Federal e art. 6° 

da Lei Municipal n° 1600, de 01 de setembro de 2016, o subsidio dos Vereadores da Camara 

Municipal de Capanema, no percentual de 3,43% (ties virgula quarenta e tres pot cento), em 

parcela boica mensal, que passe a ter o valor de RS 4.718,31 (quatro End setecentos e dezoito 

reais e trinta e um centavos) para us Vereadores e de RS 6.124,58 (rens nil cento e vinte e 

qualm reels e cinquenta e oito centavos) para o Presidente do Legislativo. 

Paragrafo him 0 perceptual de 3,43% (tres virgula quarenta e fres pot cento) 

previa° no cam deste amigo, concedido a titulo do reposicio das perdas inflacionarias, 

refete-sea inflacio acumulada medida pelo INPCBGE, no period° compreendido de janeiro 

de 2018 a dezembro de 2018. 

An. 2° Os efeitos deo Lei sao retroativos a janeiro de 2019. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos 21 digs do 

mes de mango de 2019. 

Americo Belle 

Prof& do Municipio 

Munidpio de 

toi 

w. 

Capanema - PR 

LEI N° 1.681, DE 21 DE MARCO DE 2019. 

Altera a Lei Municipal LAM, de II de aril 
,to 2013, sue dispoe sabre a Autorizactio de 
Uso de Ion phblica a Sociedade Rural de 
Capanema. 

A Cimara Municipal de Capanema, Estado do Parana, aprovou e o Prefeito do 
Municipio de Capanema sanciona a seguinte, 

LEI 

Art. 1' 0 artigo 2° da Lei Municipal n° 1.431/2013, de 11 de abril de 2013, que 
d Bp& sabre a autorizado de uso de areas pertenceme ao Parque de Exposiches do Municipio 
de Capanema, passe a vigorar corn a seguinte redacao: 

"Arc 2' Fica o Paler Ereanho ancarado a =ceder Anterfracie de Uso, pelo 

prow de aid 10 (bar) tenors, a bras correspondence as Mangueiras e Reeinio de 

Laws, edifice& no hope de Erin:nicks Amodio Corm I Soeiedade 

Rural de Copemeina,CNPJV00.3.10.945/000I-71. 

Porde* finico - A Sociedade Rawl de Capanema, tido dispiie de ilimitados 

potterer sobre a area amorioda ao um devendo romp,. atender as demondas 

municipais attend° soliciladas. 

Art. 2" Esta Lei Intro em vigor na data de sua publicacao. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos 21 dies do 
Ines de mare° de 2019. 

Americo Belle 
Erefeilo do Alunieipio 

1. 

• 

Municipio de Capanema - PR 

LEI 0.1.682, DE 21 DE MARCO OE 2019 

Concede revisor] e reajuste Ramie' aos 
,Servidores Minns e Seen:arias do Fader 
Executive Municipal. 

A Camara Municipal de Capanema, Estado do Parana,aprovou a o Prefeito do 

Municipio de Capanema sanciona a seguintet 

LEI 

Arl. I.  Concede-se revision reajuste salarial nos Servidores Publicos e Seeretarios 

do Potter Executivo Municipal lixados, na ordain de 4,17% (qualm virgule dezessete par 

cento), ern conformidade coma data base fixada polo an. 162 da Lot Municipal n° 877/2001, 

ben como polo an. 79 da Lei Municipal if 1.20/2009, e pelo anigo 7° da Lei Municipal n• 
1.600/2016, que sera° acrescidos ao salario ou vencimento base referencia do quadro geral de 
p.m.) du Municipio de Capanema, 	tinIttindudse us md/antes de tangos de provimento all, 

comissao, inativos epeosionistas. 

Art. 2* A revise° c o reajuste de que ma o an. 1° date Lei sato coecedidos s padir 

do tries de margin de 2019 pato lode. no Servidores Pnblicos a Seen:tidos municipals, salvo o 

previsto no anise seguinte. 

Art. 3° A revisal e o reajuste de que trate o art. 	l° delta Lei reran paps 
retroativamente aos profissionais do magisterial public° da educado basica de Capanema a 
panir do mes de janeiro de 2019, nos termos de Lei Federal n° 11.738/2009. 

Art. 4' Na hipotese dos ulerios dos profissiontis do inegisterio *lice Is educe* 
basica municipal, revisados a renjuslados pelo indica previsto no an. P desta Lei, nap 

etingirom o piso Wade' da mega* nos tonnes de Lei Federal, ors respectivos Salaries 

passarao a commander ao seferido pis°. 

Art. 5' Para implemented° da revisio ado reajuste OM estabelecidos, fica o Poder 
F.xecutivo Municipal autorizado a abrir creditor edicionais especiais a suplementarrs pare 

timer jus is despems. 

Art. 6' Ella lei entre on vigor na data de sun publicado. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana, aos 21 dim do mes 

de macro de 2019. 

Americo Belle 

Nefeilo ,Alunicipal 

Munidpio de Capanema - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N.  7 357. DE 20 DE MARCO DE 7019 

Concede [Steno Afareraddeule u dux'''. . 
Sertieos Gerais - PSS, Cosi.. Fonseca 
Gofiassi. 

O Prefaito do Municipio de Caponcom, Estado do Parana, no uso do suss enribuisoes 

legais, 

RESOLVE,: 

Air. C Conceder 120 (canto e viola) dial de 1.31101111R Matontidade, a partir do die 25 

de morao de 2019 a 22 de julho 2019, a Ausiliar de Servigoz Gerais - FSS. Cusiune Fonseca 

Galiazzi, inatriculn 3031-1. 

Art. 24  Esta Ponaria entre an vigor na data de sua pal6leacto. 

Cabinet, do Prcfeho do muMelplo do Capanema, Estado do Paraoi. aos 25 thus do 

Inas de marco de 2019. 

Americo Bella 

Pre... Models. 

Municipio de Capanema - PR 

FOFFrAR1A Ns 9,300, DE 26 DE MARCO DE 2019. 

Concede Lie.. Midernidade u sersidora 
eferi. Afilrelo elporecida Backe& 

0 Prcreito do Municipio do Capone., Estado do Parana, no uso dc suas atribuicacs 

iego 

Arc 1° Conceder 120 (canto e 	me) dim de Licence Maternidade. a panic do die 26 

de marco de 2019 a 23 de jullio 2019, a servidora cfctiva .Aueote ComunitEria de Sonde, 

Marcia Aparecida Backer, mini-Ionia 2.304.1. 

An. 24  Esia Ponnria mural an visor madam& mto puhlimain. 

Gabinete do Prereito do Municipio de Capanema. Estado do Parma. mos 26 dins do 

men de marpa de 2019. 

Americo Belle 

Pre.. do Municipio 

,--. 

Murdefpio de Caponemo. - PR 

PORTARI , N.  7 358 DF 26 DF MARCO DE 2019 

Concede Lice.° Masernieinde a sen.ielorti 
efetion Lir", Pee.. Plaidoner. 

0 Prefeiro do Municipio de Capeoema, Estado do Parana, no uso de suns atalsicites 

legaiv, 

RESOLVE: 

An. I° Conceder 120 (canto • vista) dine di, Licence Maternidade, a partir do din 19 

de mares  de 2019 a 16 de itilho 2019, a gavidora efetiva Amanita de Serviros Gerais, Liana 

Rescuer Maldaner, matricula 2.42311. 

Art. 2.  Eva Fortarta cut 0 cm visor . data do 51111 031,11.30Q. 

Gabinete do Pref.° do Municipio de Capone., Estado do Parana, aos 26 dim do 

mes de nunco de 2019. 

Americo Bella 

Prefei. do Iluideipin 



blocoprodutor@capanema.pr.gov.br  
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De: 	 Marcelo Lubas Lubas <funeteducaflorestal@gmail.com> 

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de marco de 2019 17:09 

Para: 	 blocoprodutor@capanema.pr.gov.br; raquel.belchior@yahoo.com.br  

Prezada Raquel... 

Sobre o contrato, o juridico fez alguns duas indicagi5es de adequagi5es e duas observag5es para serem verificadas, 

que eu you copiar abaixo, para ajustar no contrato. 

Ok ? 

Segue abaixo: 

Adequagoes no Contrato n2 074/19-Prefeitura de CAPANEMA e FUPEF do Parana. 

1) Preambulo e onde mais houver: Substituir a palavra "empresa" por "fundagao privada sem fins lucrativos" 

)rearnbulo: substituir o inorne e dados do prof. Sandro Andrioli" pelos nomes e dados: do "Prof. DARTAGNAN 

BAGGIO EMERENCIANO, Diretor Administrativo, RG n2 844.267 SSP/PR e CPF n2: 088.855.679-91 e do Prof. JORGE 

LUIS MONTEIRO DE MATOS, Diretor Cientifico. RG n2 2.008.842.771 SSP/RS, CPF n2: 387.677.750-04". Esclarego que 

o Diretor Administrativo, Prof. Dartagnan é o representante legal da FUPEF e o Diretor Cientifico, Prof. Jorge, por 

competencia estatutaria firma contratos e convenios juntamente corn o Diretor Administrativo. 

3) Clausula 42, 4.1. "b" menciona prazo maxim° fixado no Edital, no entanto acreditamos que neste caso n'ao ha 

Edital. (verificar) 

4) Clausula 10, Item 10.24. Menciona "erro identificado pela Secretaria de Educag5o, Cultura e Esportes, porem 

acreditamos que o correto seria Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (verificar) 

Att. 

\ 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
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De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 terca-feira, 26 de marco de 2019 15:00 

Para: 	 'fupeteducaflorestal@gmail.com' 
Assunto: 	 CONTRATO N° 74 MUNICIPIO DE CAPANEMA PR 

Anexos: 	 CONTRATO 74- FUNDACAO.pdf 

BOA TARDE 

VIMOS PELO PRESENTE ENCAMINHAR 0 CONTRATO N2  74/2019 COM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA. 

FORAM FEITAS ALTERAOES CONFORME SOLICITADO. 

PRECISAMOS QUE VOCES IMPRIMAM EM 2 VIAS, ASSINEM E ME MANDEM PARA ASSINATURA DO PREFEITO. 

ASSIM QUE ELE ASSINAR MANDAREI UMA VIA PARA VOCES. 

FAVOR ENCAMINHAR NO ENDEREcO ABAIXO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

A/C ROSELIA K B PAGANI 

. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1.080. 

CAPANEMA PR- CEP 85760-000 

FICAMOS NO AGUARDO 

Roselle Kriger Becker Pagani 
Pregoeira/ Presidente da Comissao Permanete 
de Abertura e Julgamento de LicitagOes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema — PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: 	 terra-feira, 26 de marco de 2019 15:00 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00020.txt 

The original message was received at Tue, 26 Mar 2019 14:59:32 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<fupef.educaflorestal@gmail.com> (relayed 
to non-DSN-aware mailer) 

Transcript of session follows 	<fupeteducaflorestal@gmail.com>... relayed; expect no further notifications 



I formacties  Gerais 
Municipio j CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

s campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano* 2019 

Modalidade* Processo lnexigibilidade 	 •  

No licitagao/dispensa/inexigibilidade* 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credit° 

A licitagao utiliza ester recursos? 

 

 

Ntimero edital/processo* 

Descrigao do Objeto* j CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE DIAGNOSTIC° E 

ESTUDO DE POTENCIALIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PARA 

lOBTENCAO DE BENEFICIOS E AMPLIACAO DA ARRECADKAO E DE INDICE DE 

ICMS ECOLOGICO 

Forma de Avaligao L Selecionar  - 

Dotagao Orgamentaria* 1000218541180122063083339039 

Preto maximo/Referencia de prego - 17.432,00 

Data Publicagao Termo ratificagao 29/03/2019 

04/04/2019 

 

Mural de Licitagoes Municipais 

9 

TCEPR 
774,31A44...E.1ECCI,ASIX: .1,03 	.f.,.A.NA 

  

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

Confkraaar 

CPF: 63225824968 (Logout) 

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