
Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.280, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Nomeia Pregoeira e Comissito de Apoio a 
Licitactio para execuctio de Pregiio nas formas 
Presencial e Eletronico. 

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

RESOLVE 

Art. 1° Nomear a servidora Roselia Kriger Becker Pagani para exercer a funcao de 

PREGOEIRA do Municipio de Capanema, a fim de contratar bens e/ou servicos na Modalidade 
Pregao nas formas Presencial e Eletronico, para o periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019. 

Art. 2° Nomear Maicon Douglas de Castro Coito, Caroline Pilati, Jeandra Wilmsen, 

para exercer a funcao de Apoio a Licitactio do Municipio de Capanema, a fun de auxiliar .nas 
licitaceSes para contratacao de bens e/ou servicos na Modalidade Pregao nas formas Presencial 
e Eletronico. 

Art. 3° A presente portaria entrara, em vigor na data de 01/01/2019, ficando nessa data 

revogada a Portaria n° 6.906/2018 e 7.194/2018. 
Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana., aos sete dias do 

me's de dezerniar,o,  de,2018. 

N \\ ‘ \ ‘, 

„ 
Arneric-olIelle.  \ 
Prefeito Municipal 

Av. Pedro Viriato Perigot de Souza, 1080— Centro — 85780-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 17 de mak) de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Zaida Teresinha Parabocz 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagao para 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS 

COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS 

O valor maximo para o item foi definido através do menor prego obtido entre fres orgamentos 

solicitados pela Administragao a empresas distintas, que seguem em anexo ao Projeto Basic°. 

O custo total maxim° estimado para esta aquisigao é de R$ 189.150,00(Cento e Oitenta e 

Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais). 

Respeitosamente, 

Zaida Teresinha abocz 
Secretaria Municipal de Educagg , Cultura e Esporte 

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 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte 

2.OBJETO: 
2.1. CONTRATAQA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIQOS DE ARBITRAGEM PARA AS 

COMPETIQOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA— PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREQ0S, objeto, para aquisicao 
parcelada, durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, conforme necessidade deste Secretaria, 
observadas as caracteristicas e demais condicoes definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Zaida Teresinha Parebocz 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISICAO 

4.1. Justifica-se o presente certame pois o Servigo servira para o atendimento as 

competigOes municipais, desenvolvidas pelo Departamento de Esportes, vinculado a Secretaria 

Municipal de Educagao, Cultura e Esporte. 

4.2.Todos somos sabedores do quanto o esporte é importante na vida de qualquer pessoa, 

por isso incentivamos promovendo competicOes nas modalidades de VOLEIBOL, BASQUETE, 

BOCHA 48, BOCHA TRADICIONAL, FUTEBOL, FUTSAL, VOLEI DE AREIA e HANDEBOL. 

4.3.As quantidades foram definidas através de levantamento dos anos anteriores. 

4.4.Essa Licitagao sera Exclusiva para empresas ME-EPP. 
4.5.0s valores maximos de cada item foram definidos através dos menores precos obtidos entre tres 

orcamentos solicitados pela Administracao a empresas distintas, que seguem em anexo a este Projeto 
Basica. 

5.DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Item Nome do prOduto/servico Quart 

(Jade 
Unidacle Preco 

maxima 
Prey) maxima 
total. 

1 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BASQUETE COM 2 ARBITROS DE QUADRA COM 
40 MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

70,00 JG 129,00 9.030,00 

2 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BOCHA 48 

50,00 JG 49,00 2.450,00 

3 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BOCHA TRADICIONAL 

50,00 JG 58,00 2.900,00 

4 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	AUXILIARES, 
DE 60 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E 
DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

150,00 JG 85,00 12.750,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO E 2 
AUXILIARES E UM MESARIO, COM 90 MINUTOS 
CATEGORIA ADULTO 

120,00 JG 409,00 49.080,00 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS DE LINHA E 
UM MESARIO DE 50 MINUTOS 

100,00 JG 189,00 18.900,00 

7 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM 	MESARIO, 
DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS 
MUNICIPAL 

200,00 JG 189,00 37.800,00 

8 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

200,00 JG 73,00 14.600,00 

9 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL COM 2 ARBITROS DE 	QUADRA E 
UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

60,00 JG 149,00 8.940,00 

10 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 ARBITROS E 2 
MESARIOS. 

300,00 JG 109,00 32.700,00 

Valor total estimado: R$189.150,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Cento e Cinqiienta Reais) 

6. CONDICOES DE AQUISICAO E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. A empresa vencedora devera prestar o servico ate 01 (urn) dia epos a solicitacao formal da 

Secretaria Demandante,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento 
de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

6.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacOes: 
a) Identificagao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descrigeo dos servigos a serem executados; 
c)Local onde sera° entregues os servigos; 
d)Prazo para entrega dos servicos; 
e) Quantidade e medidas do servigo, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisigeo; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

6.3. 0 requerimento cleverer ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que 
verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do 
certame, juntamente corn a respective nota de empenho.  

6.3.1. Em razdo da orcianizacao interna da Secretaria, a requisicao de entreqa dos 
servicos podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a 
empresa vencedora.  
6.4. A empresa licitante deve necjar o fornecimento dos servicos caso estes sejam solicitados  

sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 6.2.  
6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao  

pare a empresa vencedora do certame.  
6.5. 0 lido cumprimento do disposto neste item ensela a nulidade da contratacao e  

responsabilizacao dos acjentes publicos envolvidos por improbidade administrative.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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6.6. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa elaboracdo 
do requerimento confiqura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, confiqurando a ma-
fe da contratacao, possibilitando a anulacdo de eventual nota de empenho emitida e o nao  
paqamento dos produtos, sem prejuizo da acloogLo das medidas cabiveis para aplicacao das 
penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

6.7. As solicitaceies deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para 

fins de recebimento definitivo dos servicos.  
6.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Reqistro de Precos, ape's  

o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle 
Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante,  
permitindo a fiscalizacao de &ciao interno e externos.  

7. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS: 

7.1. A Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZA00 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
8.1. A Ata de Registro de Precos sera acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por 

Luciana Zanon. 

Capanema, 17 de maio de 2019 

Zaida-Teresmha-  ara ocz 
Secretaria Municipal de Educaca4ultura e Esporte 

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

OBJETO: CONTRATA00 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIcOES REALIZADAS 

PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA: 1 DIAS APOS SOLICITA00 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 12 MESES. 

EXCLUSIVO ME/EPP 

ITEM DESCRIcA0 DO PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

OKAMENTOS 

TOTAL 

1.  

42521- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

BASQUETE COM 2 ARBITROS DE QUADRA COM 40 

MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 70 129,00 9.030,00 

2.  
BOCHA 48  

42522- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
JG 50 49,00 2.450,00 

3 

42523- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

BOCHA TRADICIONAL 
JG 50 58,00 2.900,00 

4.  

42529- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 

MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM 

MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 150 85,00 12.75e 	. 

5.  

42525- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES E UM 

MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO. 

JG 120 409,00 49.080,00 

6.  

42524- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS DE LINHA E UM MESARIO 

DE 50 MINUTOS. 

JG 100 189,00 18.900,00 

7.  

42526- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 

MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL. 

JG 200 189,00 37.800,00 

8.  

42528- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 

CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 

(QUANDO NECESSARIO). 

JG 200 73,00 14.600,00 
 

9 

42520- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

VOLEIBOL COM 2 ARBITROS DE 	QUADRA E UM MESARIO 

(QUANDO NECESSARIO). 

JG 60 149,00 8.940,00 

Luiz Alberto Leal 
Dec. 6.256/2017 

Sec. Municipal de Finally& 
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10. 

46374- SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 ARBITROS E 2 MESARIOS. 
JG 300 109,00 32.700,00 

 

, - 

TOTAL 
189.150,00 

DATA 

03/05/2019 



Vilas Boas ProducOeg° 0008 

Entidade sem fins lucrativos Telefones: (44) 99916-9000-(44) 98422-3377 - E-mail: vilasboasproducoes@hotmail.com  

Solicitacan de orcamento para a Prefeitura Municipal de Capanema/SC 

Campo Mourao/Parand, 15 de marco de 2019. 

Municipio: CAPANEMA/PR 

Razdo Social: ASSOCIACAO VILAS BOAS 
Nome de Fantasia: VILAS BOAS PRODUCOES 
Endereco: AV. ARMELINDO TROMBINI N° 3.320 
Bairro: JARDIM ALBUQUERQUE 
Municipio: CAMPO MOURAO Estado: PARANA 
Tel./Fax: (44) 99916-9000 
CNPJ: 09.194.360/0001-46 
Inscricao Estadual: ISENTO 
Inscricao Municipal: 15.989 
E-mail: vilasboasproducoes@hotmail.com  

CEP: 87.309-097 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE 
ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREG -AO PRESENCIAL (SRP). 
PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA APOS SOLICITACAO DA SECRETARIA 
RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: TRINTA DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS 
E DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM PRODUTO UN QTDE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BASQUETE COM 2 ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 70,00 R$ 230,00 R$ 16.100,00 

2 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BOCHA 48 

JG 50,00 R$ 148,00 R$ 7.400,00 

3 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BOCHA TRADICIONAL 

JG 50,00 R$ 130,00 R$ 6.500,00 

4 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 
MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E 
UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 150,00 R$ 350,00 R$ 52.500,00 

End.: Av. Armelindo Trombini, 3320 Bairro: Jardim Albuquerque Campo Mourdo — PR CEP: 87.309-097 
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Vilas BOas ProducOes 
Entidade sem fins lucrativos Telefones: (44) 99916-9000-(44) 98422-3377 - E-mail: vilasboasproducoes@hotmail.com  

00't u 

5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES E 
UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA 
ADULTO. 

JG 120,00 R$ 640,00 R$ 76.800,00 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS DE LINHA E UM 
MESARIO DE 50 MINUTOS. 

JG 100,00 R$ 260,00 R$ 26.000,00 

7 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 
MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL. 

JG 200,00 R$ 260,00 R$ 52.000,00 

8 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

JG 200,00 R$ 180,00 R$ 36.000,00 

9 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL COM 2 ARBITROS DE 	QUADRA E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 60,00 R$ 230,00 R$ 13.800,00 

10 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 	ARBITROS E 2 
MESARIOS. 

JG 300,00 R$ 380,00 R$ 114.000,00 

TOTAL RS 
401.100,00 

VALIDADE DO ORCAMENTO: 90 (noventa) dias. 

Sendo o que se apresenta, 

Atenciosamente 

Mem 	\J_Sy.a ttc;:=11, 

Presidente: Marcio André Fadul Vilas Boas 
RG: 6.086.311-SSP-SC CPF: 257.931.522-53 

ASSOCIACAO VILAS BOAS 
CNPJ: 09.194.360/0001-46 

Inscricdo Estadual: Isento 

Li 

 e 

FQ11e: 

" rt 
l 
 j A 

y.6690 

End.: Av. Armelindo Trombini, 3320 Bairro: Jardim Albuquerque Campo Mourdo — PR CEP: 87.309-097 
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De: 	 Vilas Boas Producties <vilasboasproducoes@hotmail.com> 
Enviado em: 	 sexta-feira, 15 de marco de 2019 15:12 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 190315 - PR - CAPANEMA - OKAMENTO ARBITRAGEM 
Anexos: 	 190315 - PR - CAPANEMA - OKAMENTO ARBITRAGEM.docx 

Associacao Vilas B6as 
CNPJ: 09.194.360/0001-46 
PRESIDENTE: Marcio André Fadul Vilas Boas 
CELULAR: 44-99916-9000 / 44-98422-3377 

From: Vilas Boas Producoes - Daniel <VBP-Daniel@hotmail.com> 

Sent: Friday, March 15, 2019 2:39:55 PM 
—o: VILAS BOAS 

--subject: 190315 - PR - CAPANEMA - ORCAMENTO ARBITRAGEM 

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Daniel Slompo 

Setor Administrativo 

Associagao Vilas Boas 	CNPJ: 09.194.360/0001-46 

Enderego: Avenida Armelindo Trombini, 3320 

Campo Mourao - Parana 	CEP: 87.309-097 

Telefone: 44-99916-9000 

Marcio Vilas Boas 

DIRETOR PRESIDENTE 

Associagao Vilas Boas 	CNPJ: 09.194.360/0001-46 

ENDERECO: Av. Armelindo Trombini, N° 3320 

Campo Mourao - PR CEP: 87.309-097 
TELEFONE: 44-99916-9000 

1 
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UF: 	 CIDADE:  61t A pi eopt 

OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS 
COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 
PRAZO DE ENTREGA: 1 DIA APOS SOLICITAcA0 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: TRINTA DIAS APOS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA F CAL. 
VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM PRODUTO UN QTDE VAL"OR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BASQUETE COM 2 ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSAR10). 

JG 70,00 

123,°  e-...4 0 g _030  1 

2 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BOCHA 48 

JG 50,00 

(g,9 49,0Q 4Q:q6q 

3 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
BOCHA TRADICIONAL 

JG 50,00 

T,S 58'0 0  0 02-00 

4 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 
60 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE 
BASE, E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 150,00 

9.,:4 ? 5,0v AS .4 2,-1-6t 

5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES E 
UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA 
ADULTO. 

JG 120,00 

6 1,03 	( to,z,v 4is ,Ocg 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS DE LINHA E UM 
MESARIO DE 50 MINUTOS. 

JG 100,00 

AYA $S ( DO Oig,VZ 

7 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE JG 

4 	n--1 
200,00 

Aj Aql (N 031 IOC FUTSAL COM 2 ARBITROS 	7 'SP A% Pik Ach 

0 

00 

'00 

O10( 

I00 

100 

ASSOCIA00 DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA. 

Av Brasil,1578 Centro 
I 85760-000 	CAPANEMA PR I 

RAZAO SOCIAL:  /I S CIACI-C:0 	/1-1garigo dm- ra0,416-i/2/41  

CNPJ:  OS 3 . 302'1 /6 001 	E-MAIL: 	  

ENDEREcO: 	 , 	  

BAIRRO: 	(26 APg.  

TELEFONE:  931 	CONTATO:  L Vet 'N; 5C i/f116 )  

COMPLEMENTO 544fi 



r55.738.824/0001-871  

ASSOCIA00 DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA, 

Av Brasi1,1518 Centro 
85760-000 	CAPANEMA 

ORcAMENTO 	 0 9o.0 1 

MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL. 

8 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 200,00 

0 ?-3)  00  0 ii-i-600 

9 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL COM 2 ARBITROS DE 	QUADRA E UM 

MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

JG 60,00 

fYi Lii 9 l oo 61 8.At 

10 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 	ARBITROS E 2 

MESARIOS. 

JG 300,00 

6103 , a a 53-4 

DATA/Z3 / vy ao3  JK9 boa 

OKAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICiPIO DE 
CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE 
PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS 

 

0,0 

0 

oleo 



MLTIVICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ N° 76.460.526/0001-16 

Praca Sao Francisco de Assis, 1583 — CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br  

Fone: (046) 3555-8100 — Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO 	 PARANA 

000U2 

CONTRATO ADMINISTR.4TIVO DE PRESTA00 DE SERVIMS N° 124/2018 

PREGAO PRESENC1AL N° 043/2018 

Contrato administrativo de prestacao de servicos que entre si fazem o 
MUNIC[PIO DE PLANALTO e a empresa ASSOC. METROP. DE OFICIATS DE 
ARB. DE FUTSAI., DO SUD. DO PARANA. na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa juridica de direito P6blico 
Interno, corn cede a Praca Sao Francisco de Assis, a° 1583, inscrito no CNPJ n° 

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INACIO JOSE WERLE, em pleno exercicio de seu mandato e funciies, 
brasilciro, casado, residente c dorniciliado neste Munielpio de Planalto, Estado do 
Parana, portador da Cedula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 
815.418.219-04. 

CONTRATADA: ASSOC. IVIETROP. DE OFICIAIS DE ARB. DE FUTSAL DO 
SLID. DO PARANA, deviclamente inscrita no CNPJ sob a.° 05.378.080/0001-37, cons 
sedc a Rua Maringa. n° 696. bairro Vila Nova. municipio de Francisco Beltrao, estado 
do Parana, neste ato representado pelo Presidente, o Sr. LUIZ MILTON STELLA, 
brasileiro, portador do RG n.° 4.099.247-2, e do CPF sob n.° 580.906.819-72, residente 
e domiciliado na Cidade de Francisco Beltrao - PR. 

CL.A.USIJLA PRI MEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 

0 presente Contrato tern por objeto a contratacao de pessoa juridica 
visando a prestacao de servico de arbitrageur para realizacao de jogos nas seguinte 
modalidades: Futsal. Futebol Suico, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados 

pela Secretaria Municipal de Esportes deste Municipio dc Planalto, conforme abaixo 
segue: 

ITEM QUANT UNID. Objeto VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 250 UN Equipe 	de 	arbitragem 	para 
jogos de Itaebol de salao. corn 

4 arbitros sendo 2 arbitros de 

quadra e urn anotador. jogos 

corn duracao de 40 minutos 

233,00 58.250.00 
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corridos. 	divididos 	em 	doffs 
tempos de 20 minutos cada. 

02 80 UN Equipe 	de 	arbitragers 	para 
jogos 	de 	voleibol, 	corm 	2 
arbitros e urn anotador, jogos 

. corn tres -sets. 

212,00 16.960,00 

TOTAL 75,210,00 

Paragrafo Unico - Integrarn e completarn o presents termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes 
expressos no edital Pregdo Presencial n° 043/2018, juntamente corn seus anexos e a 

proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNI)A 

DO VALOR 

Pela execucRo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara 
CONTRATADA o valor total RS 75.210,00 (setenta c cinco mil duzentos e dez reais) 
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pag,amentos dar-se-pro ate o 15° (dechno quinto) dia subsequent 
execucito mensal dos servicos, mediante apresentacAo de Fatura ou Nota Fiscal de 
Servicos, devidamente atestada pela Secretaria de Esportes. 

CLAUSULA QUARTA 

DA DOTACAO ORCAMENTA.R1A 

Para cobertura das despesas decorrentes desta contratacao serdo 
utilizados recursos prOprios do Municipio de Planalto, Proveniente das seguintes 

DOTACOES ORcAivIENTARIAS: 

Conta da despesa Ftiii.cional prog,rantAtica DestinacriO' de recurs° 

1380 08.12427.812.2701-2048 3.3,90.39000000 
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CLAUSULA QUINTA 

DOS PRAZOS 

0 prazo para a exccucao dos servicos objeto do respective contrato. sera 
ate 31/05/2020. podendo ser prorrogado de acordo corn a Lei n° 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administracao. 

CIALISULA SEXTA 

DOS TERMOS ADtTIVOS 

Scrao incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADIT1VOS, 
qualquer modificacao que venha a ser necessaria durante a sua vigencia, decorrentc das 
obrigacoes assumiclas pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parr grafo Primeiro — Constituent direitos da CONTRATANTE receber 

o objeto deste Contrato nas condicoes avencadas e da CONTRATADA perceber o valor 

ajustado na forma e prazo convencionados. 

Panigrafo Segundo — Constituem obrigacOes da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado: 
b) day a CONTRATADA as condicoes necessarias a regular execucao 

do Contrato; 
c) Fiscalizar e acompanhar os servicos, através de funcion:, 

devidamentc designado pela Secretaria de Esportes deste Municfpio 
de Planalto. 

Partigralo Terceiro — Constituent obrigacOes da CONTRATADA: 

a) prestar a execucao dos servicos na forma ajustada; 
b) Prestar a execucao dos servicos correspondente aos objetos acima 

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme o cronograma 
desenvolvido pela Secretaria de Esportes desta Prefeitura Municipal 
de Planalto; 

c) Disponibilizar todos Os materiais e equipamentos necessarios a 
exceucao 	dos 	servicos 	(uniformes, 	apitos, 	cartoes), 
responsabilizando-se pela protecao de todo o material c equipamento 
utilizado, ate a conclusao dos servieos: 

3 



000/1b 
MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ N° 76.460.526/0001-16 
Praca Sao Francisco de Assis, 1583 — CEP: 85.750-000 

e-mail: planalto@rline.conz.br  
Fone: (046) 3555-8100 — Fax: (46) 3555-8101 

PLANALTO 	 PARANA 

**, 

d) Responsabilizar-se pela perfeita execucao dos servicos, devendo 
obedecer rigorosamente as determinacaes descritas pela Secretaria de 
Esportes deste Municipio: 

e) Disponibilizar urn efetivo de arbitros, corn escala minima de arbitros 
por dia de competicao, clevidamente unifonnizados e identificados; 
atender aos encargos trabalhistas, previclenciarios, tiscais e 
eomerciais decon•entes: 

g) manter durante toda a excettcao do Contrato, em compatibilidade corn 
as obrigacoes por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao e 
qualifieacAo exigidas na lieitacab; 

h) cabera a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
exccucao do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislacao em vigor panto as obrigactics assumidas na lieitacao, 
em especial, cncargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, 
tributarios. fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITAVA 
DA CESSAO DO CONTRATO 

A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma 
pcssoa fisica ou .juriclica, sem autorizac5o previa, por escrito. da CONTRATANTE e 
anuencia expressa da Contratante. 

CLAUSULA NONA - SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA 0 

CASO DE INM)IMPLEMENTO CONTRATUAL 

Paragrafo Primeiro - Sem prejuizo das demais penalidades previstas na legislacao em 
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa nao seja aceita pela 
Administracao. estara suleito as seguintes sancoes cumulativas ou nao, conforrne 
estabelece a Lei de LicitacOes. 
Paragrafo Segundo - Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta/contrato, nao celebrar o contrato, apresentar documentacao falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execucao do objeto, nao mantiver a proposta, falhar 
on fraudar na execucao do contrato, comportar se de modo inidoneo ou cometer fraude 
fiscal, sem prejuizo das multas definidas no presente edital e contrato e demais 
cominacOes legais, aplicar as seguintes sancoes: 

a) Advertencia; 
b) Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment° de contratar 

corn o Municipio de Planalto pelo prazo de 05 (cinco) anos, e; 
c) Deelaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

PUblica, enquanto perdurarem Os inotivos determinantes da punicao ou ate que 
seja promovida a reabilitacao, na forma da Lei, perante a propria administracao 
que aplicou a penalidade. 
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Paragrafo Terceiro - A Contratada inadimplente sera aplicada total ou parcialniente, as  
multas cabiveis, a saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou nao realizacao da prestacao de servicos de transporte 
escolar, injustificado, a Contratada incidira em multa na ordem de 1% (urn par 
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou nao 
realizacao do servico. 

LI) 10% (der por cento) sobre o valor do eontrato, por infraeao a qualquer clausula 
ou conclicao do contrato, aplicada em dobro na reinciclencia; 

c) 10% (dez por canto) sobre o valor total do period() de vigencia do contrato, 
contados da Ultima prorroaacao, no caso de rescisao do contrato por ato 
unilateral da alministracao, motivado par culpa da Contratada, garantida defesa 
previa, independentemente das demais sancoes cabiveis. 

Paragrafo Qua rto - A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui a 
possibilidade de aplicacao de outras, previstas na Lei 8.666/93. 

Paragrafo Quinto - As sancoes administrativas previstas neste Contrato serao 

aplicadas sem prejuizo das cominaeaes na Lei n0.8.666/93 e suas alteracaes. 

Paragrafo Sexto - As sancoes aqui previstas silo independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente. sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

CLAUSULA DECIMA — PRAZOS 

Paragrafo Primeiro - 0 prazo de execucao do objeto do objeto do presente Contrato 

sera ate 31/05/2020. 

Paragrafo Segundo - 0 prazo de Contratacao podera ser prorrogado em ate 60 
(sessenta) meses desde qua; o fornecedor esteja em conformidade cam as exigenct 
Secretaria Municipal de Esportes junto aos debitos anuais Federais, Estaduais e 

Municipais. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Partigrafo Primeiro - 0 Reajuste ou Corree'do Monetaria, visando a estabilidade das 
condiebes de precos em razao da ocorrencia de variacao de cellos indices ou dos custos 
de producao ou, ainda, dos insumos utilizados. com  periodicidade minima de 01 (urn) 

ano. reaulado pelo art. 40. inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislacees aplicaveis. 

Paragrafo Segundo - 0 preco contratado dos servicos previstos neste Contrato somente 

podera ser reajustado na hipOtese de ocorrer o reajuste de combustive! pelo Governo 

Federal, quando deverti solicitar atraves de requerimento dirigido a Secretaria Municipal 
de Educacao a dual analisara sabre o valor do reajuste, guardados o valor de mercado e 
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participacao do combustivel no custo total. 0 requerimento devera estar acompanhado 
do documentacao comprobatoria do reajuste, ex. resolucOes de aumento, notas fiscais de 
abastecimento, etc.). 

Paragrafo Terceiro - 0 R.EEQUILIBRIO, tambOrn denominado de RECOMPOSIcAO 
DE PRECOS: ,procedimento que visa a estabilidade da relacda entre as obrigacoes da 
contratada e a retribuiedo da Administracdo, sem periodicidade definida e 
independentemente de previsdo de clausula contratual, relacionada a ocorrencia de fatos 

imprevisiveis ou previsiveis, porem corn consequencias incalculdveis, fbrea major, caso 
fortuito ou fato do principe, regulado pelo disposto na Lei n° 8.666/93 (art. 57, § 1°; 
58,1, §§ 1" c 2°, e 65,11. 'd", e §60). 

Paragrafo Quarto - 0 valor pactuado podeth ser revisto mediante solicitacdo do 

Contratado corn vista a manutencao do equilibrio econemico-financeiro do contrato, 

sempre observando as itens do Contrato, ondc as eventuais solicitacoes cleverdo fazer-se 

acompanhar de eomprovacdo de superveniencia do into imprevisivel ou previsivel, 

porem de consequencias incalculaveis, bem coma, de demonstracdo analitica de seu 
impacto nos custos do contrato c, em conformidade corn a Planilha de Custos e 
l'ormacdo de Precos que deveth acompanhar a solicitacdo do contratado. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO 

Paragrafo Primeiro - 0 presente contrato pode ser rescindido caso ocorrarn quaisquer 
dos fatos previstos nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece as direitos da CONTRATANTE, 
em caso de rescisdo administrative prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93. 

Paragrafo Terceira - 0 Municipio de Planalto poclera rescindir o presente Contrato Or 

Conveniacia Administrativa, sem que caiba indenizacao ao Contratado. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMUNICAcA0 

Paragrafo Onieo - As comunicaceies necessarias em ra7do deste Contrato devem ser 
feitas par escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura 

Municipal de Planalto, Praca Sao Francisco de Assis. 1583, Centro, CEP: 85.750-000 —

Planalto. Parana. 

CLAUSULA DEC1MA QUARTA — SUBCONTRATAcAO 

Partigrafo Unico - Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial para a execucdo 

do objeto do presente contrato. 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - LEGISLACAO APLICAVEL 

0 presente Instrumento contratual rege-sc pelos clisposicZes expressas na Lei n° 
10.520. de 17 de julho de 2002 e suas alteracbes. Lci no, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alteracOes, demais legislagoes aplidiveis e pelos preceitos de direito 
aplicando-se supletivamente. os principios da Teoria Get-al dos Contxatos-  e as 
disposicoes de direito privado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei n°. 8.666/93, e dos ,principios gerais de 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO 

Flea eleito o For° da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questa() 
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E 

por estarem de acordo corn as condicaes aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato 
em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado 

conforme, e assinado pelo CONTRATANTE. CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto - PR. 23 de abril de 2018. 

INACIO JOSE WERLE 

MUNICIPIO DE PLANALTO 

TESTEM HAS: 

•63.(:,c '--  5c. -  

ASSOC, METROP. DE OFICIAIS DE 
ARB. DE FUTSAL DO SUD. DO 

PARANA 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAcA-0 DE SERVICOSN° 125/2018 

PREGAO PRESENCIAL N° 043/2018 

Contrato administrativo de prestacao de servicos que entre si fazern o 
MUNICIPIO DE PLANALTO e a ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA 
FRONTEIRA, na forma abaixo. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa juridica de direito PUblico 
Interno, corn sede a Praca Sao Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor INACIO JOSE WERLE, em pleno exercicio de seu mandato e funeCies, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Municipio de Planalto. Estado do 
Parana. portador da Cedula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 

815.418.219-04. 

CONTRATADA: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 05.738.824/0001-87, corn sede a Av. Brasil, n° 
1578, centro, municipio de. Capanema, estado do Parana, neste ato representado pelo 
Presidente, o Sr. ADILSON CHICOSKI, brasileiro, portador do RG n.° 5.340.932-6, e 
do CPF sob n.° 804.407.709-04, residente c domiciliado na Cidade de Capanema - PR. 

CLAUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 

0 presente Contrato tern por objeto a contratacAo de pessoa juridica 
visando a prestacao de servico de arbitragern para realizaca-o de jogos nas seguinte 
modalidades: Futsal. Futebol Suico, Futebol de Campo e Voleibol, a sercm realizados 
pela Secretaria Municipal de Esportes deste Municipio de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

ITEM QUANT UNID. Objeto VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 200 UN Equipe de arbitragem para jogos 

de futebol suico, corn 3 arbitros, 
jogos corn duracao de 50 minutos 
corridos, 	divididos 	em 	dois 
tempos de 25 minutos cada. 

230,00 46.000,00 
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TOTAL 

 

46.000,00 

   

Paragrafo 'Oak° Integram e completam o presence termo Contratual, 
para todos os funs de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condiedes 
expressas no edital Pregao Presencial n° 043/2018, juntamente corn seus anexos e a 
proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA 

DO VALOR 

Pela execucao do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagard 
CONTRATADA o valor total RS 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) daqui por 
diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dar-se-ao ate o 15° (decimo quinto) dia subsequente a 
execucilo mensal dos servicos, mediante apresentaclio de Fatura ou Nota Fiscal de 

Servicos. devidamente atcstada pela Secretaria de Esportes. 

CLAUSULA QUARTA 

DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

Para cobertura das despesas decorrentes desta contrataerto sera° 
utilizaclos recursos proprios do Municipio de Planalto. Proveniente das seguintes 
DOTAcOES ORCAMENTARIAS: 

         

 

Conta da (les •)esa 

 

prolz-rair, 'Mica 

 

Destinac,aode reeursp 

         

         

  

1380 08.124.27.812.2701-204 

 

3.3.90.39000000 

         

CLAUSULA QUINTA 

DOS PRAZOS 

0 prazo para a execuc-ao dos servieos objeto do respectivo contrato, sera 
ate 31/05/2020, podenclo ser prorrogado de acordo corn a Lei no 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administraezdo. 

CLAUSULA SEXTA 
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DOS TERMOS ADITIVOS 

Serdo incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, 
qualquer modificacdo que venha a ser necessaria durante a sua vigencia, decorrente das 
obrigacoes assumidas pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Paragrafo Primeiro Constituem direitos da CONTRATANTE receber 

o objeto deste Contrato nas condicaes avencadas e da CONTRATADA perceber o valor 

ajustado na forma e prazo convencionados. 

Paragrafo Segundo — Constituem obrigacoes da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar a CONTRATADA as condicoes necessarias a regular execucdo 

do Contrato; 
c) Fiscalizar c acompanhar os servicos, através de funcionario 

devidamente designado pela Secretaria de Esportes deste Municipio 
de Planalto. 

Paragrafo Terceiro — Constituem obrigacties da CONTRATADA: 

a) prestar a execucdo dos servicos na forma ajustada; 
b) Prestar a execucdo dos servicos correspondente aos objetos acima 

mencionado de forma parcelada, ou seja, conforme o cronograrna 
desenvolvido pela Secretaria de Esportes delta. Prefeitura Municipal 
de Planalto; 

c) Disponibilizar todos os materiais e equipamentos necessarios a 
exceucEto 	dos 	servicos 	(uni formes, 	apitos, 	cartoes), 
responsabilizando-se pela protecdo do todo o material e equipamento 
utilizado, ate a conclusdo dos servicos; 

d) Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servicos, devendo 
obedecer rigorosamente as determinacOes descritas pela Secretaria de 
Esportes deste 

e) Disponibilizar urn efetivo de arbitros, corn escala minima de arbitros 
por dia de competiedo, devidarnente uniformizados e identificados; 
atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais decorrentes: 

g) manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigagOes por ela assumidas, todas as condigfies de habilitavao e 
qualificaedo exigidas na licitaedo; 
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h) cabera a Contratada apresentar sempre que solicitado, durance a 
execucao do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislacdo cm vigor quanto as obrigacCies assumidas na licitacao, 
em especial, encargos socials, trabalhistas, previdenciasios, 
tributarios, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITAVA 
DA CESS 'AO DO CONTRATO 

A CONTRATADA nao podera ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa Fisica ou juridica, sem autorizacao previa, pot escrito, da CONTRATANTE e 

anuencia expressa da Contratante. 

CLAUSULA NONA - SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA 0 
CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Paragrafo Primeiro - Sem prejuizo das demais penalidades previstas na legislacao em 
vigor. o contrato que se tornar inadimplente. ou cuja justificativa nao seja aceita pela 
Adininistracao. estara sujeito as seguintes sancoes cumulativas ou tido, conforme 
estabelece a Lei de Licitacoes. 
Paragrafo Segundo - Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta/contrato, nab celebrar o contrato, apresentar documentacAo falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execucao do objeto, nao mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execucao do contrato, comportar se de modo inidoneo ou cometer fraude 

fiscal, sem prejuizo das multas definidas no presente edital e contrato e demais 
cominacOes legais, aplicar as seguintes sancoes: 

a) Advertencia; 
b) Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 

corn o Municipio de Planalto pelo prazo de 05 (cinco) anos, e; 
c) DeclaracAo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

PubIlea, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que 
seja promovida a reabilitacao, na forma da Lei, perante a propria administracao 
que aplicou a penalidade. 

Parligrafo Terceiro - A Contratada inadimplente sera aplicada total ou parcialmente, as 
multas cabiveis, a saber: 

a) Ocorrendo atraso, ou nao realizacao da prestacao de smicos de transporte 
escolar. injustificado, a Contratada incidira ern rnulta na ordern de 1% (urn por 
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou nao  
realizacdo do servico. 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infracao a qualquer clausula 
ou condicao do contrato, aplicada em dobro na reincidencia; 
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c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do period° de vigencia do contrato, 
contados da Ultima prorrogacao, no caso de rescisdo do contrato por ato 
unilateral da administracdo, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa 
previa, independentemente das demais sancoes cabiveis. 

Paragrafo Quarto - A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui a 
possibilidade de aplicacdo de outras, previstas na Lei 8.666/93. 

Paragrafo Quinto - As sancoes administrativas previstas neste Contrato serao 
aplicadas sem prejuizo das cominacaes na Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes. 

Pardgrafo Sexto - As sancoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

CLAUSULA DECIMA — PRAZOS 

Paragrafo Primeiro - 0 prazo de execucdo do objeto do objeto do presente Contrato 

sera ate 31/05/2020. 

Paragrafo Segundo - 0 prazo de Contratacdo podcra ser prorrogado em ate 60 

(sessenta) meses desde que o fornecedor esteja em conformidade corn as exigencias da 

Secretaria Municipal de Esportes junto aos debitos anuais Federals, Estaduais e 
Municipais. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Paragrafo Primeiro - 0 Reajuste ou Correcdo Monetaria, visando a estabilidade das 

condiciies de precos em razao da ocorrencia de variacao de certos indices ou dos custos 
de producEto ou, ainda, dos insumos utilizados, corn periodicidade minima de 01 (urn 
ano, regulado pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e demais leszislacoes aplicaveis. 

ParAgrafo Segundo - 0 preco contratado dos servicos previstos neste Contrato somente 
poderd ser reajustado na hipOtese de ocorrer o reajuste de combustivel pelo Governo 
Federal. quando devera solicitar atraves de requerimento dirigido a Secretaria Municipal 

de Educacdo a qual analisara sobre o valor do reajuste, guardados o valor de mercado e 
participacdo do combustivel no custo total. 0 requerimento devera estar acompanhado 
de docurnentacao comprobatatia do reajuste, ex. resolueoes de aliment°, notas fiscais de 

abastecimento, etc.). 

Paragrafo Terceiro - 0 REEQUILiBRIO, tambem denominado de RECOMPOSICAO 

l'RECOS: procedimento que visa a estabilidade da relacao entre as obrigacoes da 

contratada e a retribuicao da Administracdo, sem periodicidade definida e 

independentemente dc previsao de claustda contratual, relacionada a ocorrencia de fatos 
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imprevisiveis ou previsiveis. porem corn consequdncias incalcul6veis, forya major, caso 

ou Cato do prIncipe, regulado pelo disposto na Lei n0  8.666/93 (art. 57, § 1°; 
58.1, §§ 10 e 20, c 65,11, 'd', e §6°). 

Paragrafo Quarto - 0 valor pactuado podera set revisto mediante solicitaeao do 
Contratado corn vista a manutencao do equilibrio economico-financeiro do contrato, 
sempre observando os itens do Contrato, onde as eventuais solicitacoes dever'do fazer-se 
acornpanhar de comprovacao de supervenicIncia do fato imprevisivel ou previsivel, 
porem de consequdncias incalculaveis, bern como, de demonstracito analitica de seu 
impact() nos custos do contrato e, em conformidade corn a Planilha de Custos e 
Formacdo de Precos que devera acompanhar a solicitacao do contratado. 

CLAUSULA DECIIVLA. SEGUNDA RESCISAO 

Paragrafo Primciro - 4 presente contrato podc ser rescindido caso ocorram quaisquer 
dos fatos previstos nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 
em caso de rescis'ao administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 

Paragrafo Terceiro - 0 Municipio de Planalto podera rescindir o presente Contrato por 
Conveniencia Administrativa. sem que caiba indenizacao ao Contratado. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMUNICAcA0 

Paragrafo Unica - As comunicaeOes necessarias em razao deste Contrato devem ser 
leitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura 
Municipal de Planalto, Praca Silo Francisco de Assis, 1583. Centro, CEP: 85.750-00 
Planalto, 'Parana. 

do objeto do presente contrato. 	 '''  

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO 

Paragrafo Onico Ndo sera permitida a subcontratacao total ou parcial para a execucao 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - LEGISLAcA0 APLICAVEL 

0 presente Instrumento contratual rege-se pelas disposiebes expressas na Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alteracOes„ Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alteracoes, demais legislacOes aplicaveis e pelos preceitos de direito public°, 
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aplicando-se supletivarnente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposicoes de direito privado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos sera() resolvidos a luz da Lei n°. 8.666/93, e dos principios gerais de 

direito. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO 

Fica eleito o Moro da Comarca de Capanema/PR, pant dirimir toda e qualquer questa° 
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E 
por estarcm de acordo corn as condicaes aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato 
em 02 (duos) vias de igual teor e para o mesmo 	o qual, depois de lido e =hada 
conforme, e assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

Planalto — PR, 23 de abril de 2018. 

INACIO JOSE WERLE 

MUNICiPIO DE PLANALTO 

ADILSON CHICOSKI 

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA  

FRONTEIRA 

TESTE1v1UNHAS: 
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CONTRA TO A DMINISTRATIVO DE PRESTAcri0 DE SERVIcOS N" 126/2016 

PREGAO PRESENCIAL N° 043/2018 

Contrato administrativo de prestacao de servicos clue entre si .fazem o 
MUNICIPIO DIE PLANALTO e a ASSOCIAcA,0 DOS ARBITROS DE PEROLA E 
CAROBA, na forma abaixo. 

CONTRATANTE: iVfUNICIPIO DE PLANALTO. pessoa juridica de direito PUblico 
Interno, corn sede a Praca SAo Francisco de Assis. nO 1583, inscrito no CNPJ n° 
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado polo Prefeito Municipal, 
senhor INACIO JOSE WERLE, em pleno exereicio de sett mandato e 'funcaes, 
brasileiro, casado, residente e dorniciliado neste Municipio de Planalto, Estado do 
Parana. portador da Cedula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF/MF sob n° 
815.418.219-04. 

CONTRATADA: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE PEROLA E CAROBA. 
devidamente inserna no CNN sob n." 15.179.436/0001-67, corn sede Av. Brasilia, sn, 
secle, ccntro, municipio de Perola do Oeste. estado do Parana, neste ato representado 
polo Presidente, o Sr. DANIEL FERNANDES DE SOUZA_ brasileiro, portador do RG 
n.° 4.223.956-9, e do CPF sob n.° 385.860.370-87, residente e domiciliado na Cidade 
Perola do Oeste - PR. 

CLAUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 

0 presente Contrato tern por objeto a contratacgo de pessoa juridica 
visando a prestacao de servico de arbitrageur para realizac5o de jogos nas seguinte 
modalidades: Futsal, Futebol Suico. Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados 
pela Secretaria Municipal de Esportes deste Municipio de Planalto, conforme abaixo 
segue: 

ITEM QUANT UNID. Objeto VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 100 UN Equipe de arbitragem para jogos 
de 	futebol 	de 	camp°, 	corn 	1 
arbitros sendo 2 auxiliares, jogos 
corn 	duracgo 	de 	90 	minutos 
COITi dos, 	divididos 	em 	doss 

455,00 45.500,00 

4., 

1 
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tempos de 45 rninutos sada. 

TOTAL 
	

45.500,00 

Paragraf° Unico — Inteeram e completam o presente termo Contratual, 
para todos os has de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicaes 
expressas no edital Pregao Presencial n° 043/2018, juntamente corn seus anexos e a 

proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA 

DO VALOR 

Pela execucao do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara 
CONTRATADA o valor total RS 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos renis) 
daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA TERCEIRA 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dar-se-a° ate o 15° (deeimo quinto) din subsequente a 
execucao mensal dos servicos, mediante apresentacao de Fatura ou Nota Fiscal 

Servicos, devidamente atestada pela Secretaria de Esportes. 

CLAUSULA QUARTA 

DA DOTAc.k0 ORcArvIENTA.RIA 

Para cobertura das despesas decorrentes desta contratacilo sera° 
utilizados recursos prOprios do Municipio de Planalto, Proveniente das seguintes 
DOTAcOES 0 RcAN4 EN TARI AS: 

Conta dadespesa Funeional progi'aniatiea Destin4ao de- reeUrso 

1380 08.124.27.812.2701-2048 3.3.90.39000000 

CLAUSULA QUINTA 

DOS PRAZOS 

0 prazo part a execucao dos services objeto do respectivo contrato, sera 
ate 31/05/2020. podendo ser prorrogado de acordo corn a Lei n°  8.666/93, desde que 
haja interess Ala Administrack. 

2 

3V5 



MUNICIPIO DE PLANALTO 	0 0 0 9 
CNPI 76.460.526/0001-16 

Praca Sao Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: p lanalto@rline.00111.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO 	 PARANA 

CLAUSULA SEXTA 

DOS TERMOS ADITIVOS 

Serdo incorporados a este contrato. mediante TERMOS ADITIVOS, 
qualquer modificacdo que venha a ser necessaria durante a sua viaancia, decorrente das 

obriaacC3es assumidas pela CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Paragrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber 
a objeto deste Contrato nas condieoes avencadas e da CONTRATADA perceber o valor 

ajustado na forma e prazo convencionados. 

Paragrafo Segundo - Constituem obrigagOes da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar A CONTRATADA as condicoes necessarias a regular excelled° 

do Contrato: 
c) Fiscalizar e acompanhar os servicos, através de funciondrio 

devidamente designado pela Secretaria de Esportes deste Municipio 
de Planalto. 

Paragrafo Terceiro - Constituem obriaacaes da CONTRATADA: 

a) prestar a execuedo dos servicos na forma ajustada; 
b) Prestar a execuedo dos servicos correspondente aos objetos acima 

mencionado de forma parcelada. ou seja. conforme o cronograma 
desenvolvido pela Secretaria de Esportes desta Prefeitura Municipal 
de Planalto; 

c) Disponibilizar todos os materials e equipamentos necessarios A 
execuedo 	dos 	servicos 	(uniformes. 	apitos, 	carti5es), 
responsabilizanclo-se pela protecdo de todo o material e equipamento 
utilizado, ate a conclusdo dos servicos; 

d) Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servicos, devendo 
obedecer rittorosamente as determinacoes descritas pela Secretaria do 
Esportes deste Municipla; 

c) Disponibilizar urn efetivo de arbitros, corn escala minima de arbitros 
por dia de competiedo., devidamente uniformizados e identificados; 
atender aos encargos trabalhistas. previdenciarios. fiscais e 
comcrciais decorrentes: 

3 
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g) manter durante toda a execticao do Contrato, em compatibilidade corn 
as obrieacoes por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao e 
qua.lificacao exigidas na licitacao; 

h) caberd a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execucao do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legistacao em vigor quanto as obrigaceies assumidas na licitacao, 
em especial, encargos socials, trabalhistas, previdenciarios, 
tributarios, fiscais e comerciais. 

CLAUSULA OITAVA 
DA CESSAO DO CONTRATO 

A CONTRATADA nao poderd ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa fisica ou juridica, sem autorizacao previa, por escrito, da CONTRATANTE e 

anuencia expressa da Contratante. 

CLAUSULA NONA - SANOES ADMINISTRATIVAS PARA 0 
CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

Parc grafo Prima) - Sent prejuizo das demais penalidades previstas na legislacao em 
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa nao seja aceita pela 
Administracao, estard sujeito as seguintes sancaes cumulativas ou nao, conform 
estabelece a Lei de Licitacaes. 
Paragrafo Segundo - Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua 

propostalcontrato. nao celebrar o contrato. apresentar documentacao falsa exigida para o 
certarne. ensejar o retardamento da exccucao do objeto. nao mantiver a proposta. falhar 
ou frauclar na execucao do contrato. comportar se de moclo inidOneo ou cometer fraude 

fiscal. sem prejuizo das multas definidas no presente cdital e contrato e demais 
corninacOes legais, aplicar as seguintes sancacs: 

a) Ad vertenc i a: 
b) Suspensao tempordria de participacao em licitacao c impedimento de contratar 

corn o ivlunicipio de Planalto pelo prazo de 05 (cinco) anos, e: 
c) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

PUblica, enquanto perdurarem as motivos determinantes da punicao ou ate que 
seja promovida a reabilitacao, na forma da Lei, perante a propria administracao 
que aplicou a penalidade. 

Partigrafo Terceiro - .A Contratada inadimplente sera aplicada total ou parcialmente, as 
multas cabiveis, a saber: 

a) OcotTendo atraso, ou nao realizacao da prestacao de servicos de transporte 
escolar, injustificado, a Contratada incidird cm multa na ordem de 1% (urn por 
cento) sabre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou nil() 
realiz •'o do servico. 

4 
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b) 10% (dez por cent()) sobre o valor do contrato. por infracao a qualquer elausula 
ou condicilo do contrato, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) 10% (dez por cento) sabre a valor total do period() de vigencia do cantata, 
contados da Ultima prorroizacao, no caso de rescisao do contrato par ato 
unilateral da adrninistracao, motivado por culpa. da Contratada, garantida defesa 
previa, independentemente das demais sanckles cabiveis. 

Paragrafo Quarto - A aplicacao das sancOes previstas neste Contrato nab exclui a 
possibilidade de aplicacao de outras, previstas na Lei 8.666/93. 

Paragrafo Quinto - As sancOes administrativas previstas neste Contrato sera° 
aplicadas sem prejuizo das cominacOes na Lei no. 8.666/93 e suas alteracoes. 

Paragrafo Sexto - As sancees aqui previstas sae independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente. sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

CLAUSULA DECIMA - PRAZOS 

Paragrafo Primeiro - 0 prazo de execucao do objeto do objeto do presente Contrato 
sera ate 31/05/2020. 

Paragrafo Segundo - 0 prazo de ContratacAo podera ser prorrogado em ate 60 
(sessenta) meses desde que o fornecedor esteja em confonnidade corn as exieencias da 

Secretaria Municipal de Esportes junto aos debitos anuais Federais, Estaduais e 

Municipals. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Paragrafo Primeiro - 0 Reajuste ou Correcao Monetaria, visando a estabilidade das 
condicoes de precos em razao da ocorrencia de variacao de cellos indices ou dos custos 
de proclucao ou. ainda. dos insurnos utilizados, com periodicidade minima de 01 (urn) 
ano, regulado pelo art. 410, incise XI da Lei 8.666/93 e demais legislacoes aplicaveis. 

Paragrafo Segundo - 0 preco contratado dos servicos previstos.neste Contrato somente 

podera set reajustado na hipOtese de ocorrer o reajuste de combustivel pelo Governo 
Federal. quando deverA solicitar atraves de requerimento dirigido a Secretaria Municipal 
de Educacao a qual analisard sobre o valor do reajuste, guardados o valor de mercado c 

participac5o do combustive! no custo total. 0 requerimento devera estar acompanhado 

de documentacao comprobatoria do reajuste, ex. resolucoes de aumento, notas fiscais de 
abastecimento, etc.). 

Paragrafo Terceira - 0 REEQUILiBR.I0, tambem denominado de RECOMPOSIcA0 

DE PREcOS: procedimento que visa a estabilidade da relacao entre as obrigagoes da 
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contratada e a retribuicao da Administracao, sem periodicidade delinida e 
independenternente de previsao de clausula contratual, relacionada a ocorrencia de fatos 
imprevisiveis ou previsiveis, porem corn consequencias incalculaveis, forea major, caso 
fortuito ou fato do principe, regulado pelo disposto na Lei n° 8.666/93 (art. 57, § 1°; 
58,1, §§ 1° e 2°. e 65.11, "d', e §6"). 

Paragrafo Quarto - 0 valor pactuado podera ser revisto mediante soiicitacao do 
Contratado corn vista a manutencao do equilibrio econemico-financeiro do contrato. 

sempre observando os itens do Contrato, onde as eventuais solicitacOes deverao fazer-se 
acompanhar de comprovacao de superveni4,ncia do fato imprevisivel ou previsivel. 
porem de consequencias incalculaveis, hem comp, de demonstracao analitica de seu 
impacto nos custos do contrato e, em conformidade corn a Planilha de Custos e 
Formacao de Precos que devera acompanhar a solicitacao do contratado. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO 

Paragrafo Primeiro - 0 presente contrato pode ser rescindido caso ocorrarn quaisquer 
dos fatos previstos nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 

ParAgrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 

em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77, da Lei no 8.666/93. 

Parligrafo Terceiro - 0 Municipio de Planalto podera rescindir o presente Contrato por 
Conveniencia Administrativa. scm que caiba indenizacao ao Contratado. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMUNICAck0 

Paragrafo Unico - As comunicacoes necessarias ern razao deste Contrato devem ser 
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura 
Municipal de Planalto. Praca Sao Francisco de Assis, 1583. Centro. CEP: 85.750-000 —
Planalto. Parana. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA —SUBCONTRATAcA0 

Paragrafo tnieo - Nao sera permitida a subcontratacao total ou partial para a execucao 
do objeto do presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - LEGISLAcAO APLICAVEL 
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O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposicoes expressas na Lei n° 
10.520. de 17 de julho de 2002 e suas alteracOes, Lei a°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
suas alteracCies, demais 	 aplicaveis e pelos preceitos de direito pUblico, 
aplicando-se supletivamente, os principios da Teoria Geral dos C:ontratos e as 
disposicaes de direito privado. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos seffio resolvidos a luz da Lei n°. 8.666/93, e dos principios gerais de 

direito. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cornarca de Capanema/PR. para dirirnir toda e qualquer questa° 
oriunda dente instrumento. renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E 

por estarem de acordo corn as condicks aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato 
em 02 (duas) vias de igual teor c para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado 
conforme. 6 assinado polo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemurthas. 

MUNICiPIO DE PLANALTO 
	

ASSOCIACAO DOS ARBITROS 

DE PEROLA E CAROBA 

TESTEMUNHAS: 

7 

1S 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.prgov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 29 de abril de 2019 14:32 

Para: 	 luizmiltonstella@hotmail.com' 

Assunto: 	 OKAMENTO DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM 

Anexos: 	 OKAMENTO ARBITRAGEM 2019.doc 

Boa tarde! 

Solicito orgamento de servigos de arbitragem, conforme descricao em anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

Por gentiteza confirme o recebimento! 

MAICON 
SETOR DE LICITAOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  0 903 4 
De: 	 postmaster@outlook.com  

Enviado em: 	 segunda-feira, 29 de abril de 2019 14:32 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Entregue: OKAMENTO DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00031.txt 

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatarios: 

luizmiltonstella@hotmail.com   

Assunto: OKAMENTO DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM 

1 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 15 de marco de 2019 13:59 
Para: 	 'Ulisses Ricardo - Iguacu Desenvolvimento' 
Assunto: 	 ORCAMENTO DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM 
Anexos: 	 ORCAMENTO ARBITRAGEM 2019.doc 

Boa tarde! 

Solicit° orcamento de servicos de arbitragem destinados ao use em eventos esportivos promovidos pela 

administrac5o publica do municipio de Capanema Pr, conforme descricao em anexo! 

Peco que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

Por gentileza confirme o recebimento! 

MAICON 

SETOR DE LICITAcoES — (46) 3552-1321 

4UNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



Amenco Belle 
Prefeito Municipal 

000036 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 17 de maio de 2019 

Assunto: Preg"ao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

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

Aprovo o Projeto Basico e Preliminarmente a autorizo a tramitagao do processo cujo objeto é 
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS 
COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS , devera tramitar pelos 
setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

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

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocatorio da licitagao e da minuta do contrato; 

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

Atenciosamente, 

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 

Capanema - PR, 17 de maio de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 17/05/2019, objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, informamos a existencia de previsao de recursos orcamentarios 

para assegurar o pagamento das obrigacoes decorrentes do Certame, sendo que o pagamento sera 

efetuado através da Dotacao Orcamentaria abaixo descrita; 

Dotacties 
Exerefei 
o da 
despesa. 

Conta da 
despesa 

Funcional-prograrnatica Fbnte de 
recurso 

Natureza da 
clespesa 

Grupo da fonte 

2019 1160 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

alter 
Te Cont. CRC: R7046483/0-2 

F: 723.903.959=53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 
SISTEMA REGISTRO DE PRECOS 

EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME -EPP 

1.PREAMBULO: 
1.1. 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, por intermedio da Secretaria Municipal de Educageo, Cultura e Esporte, 

mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria n° 7.280, de 07 de dezembro de 2018, torna pOblico para conhecimento 
dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitagao na modalidade PREGAO PRESENCIAL, 
processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, tipo MENOR PRECO, para aquisicao parcelada dos 

objetos descritos no item deste edital, conforme as condigOes estabelecidas no Projeto Basico e neste Edital. 0 
Procedimento licitatOrio observara integralmente as disposigoes da Lei n°. 10.520/02, do Decreto Municipal n°. 
4.118/07, do Decreto Federal n°. 7.892/13, e, subsidiariamente, da Lei n°. 8.666/93, oiem das dispikoes da LC 
123/2006 e LC 147/2014 

1.2. A licitagao sera subdivida em itens, conforme tabela constante do Projeto Basico, facultando-se ao licitante 
a participageo em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera o MENOR PRECO POR ITEM, observadas as exigencias contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagoes do objeto. 

1.4. 0 Edital podera ser retirado ou consultado por qualquer interessado, no site: 
www.capanema.pr.gov.br- Editais de licitacao e Licitacoes na Integra ou na sede da Prefeitura sito a Av. 
Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro, Setor de Licitagoes, durante o horario de expediente das 
7:45 h as 11:30h e das 13:15h as 17:30 horas ate a data aprazada para recebimento dos documentos e dos 
envelopes "PROPOSTA DE PRECOS" E " DOCUMETACAO DE HABILITACAO". 

1..,DA;sEsAcj POtocA bb PREbAo.MESENOIAL 
1:5:1.0,PREGAQ sera realizadodia 101061209‘cohi':ifilaiii as 15 	miri;, no Setor de Licitageo da Prefeitura 

Municipal, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1.080, centro, na cidade de Capanema - PR, CEP: 85.760-
000. 

1.6. Integram o presente EDITAL, independentemente de transcrigao: 
Projeto Basico; 
Anexo I — Modelo de declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitageo; 
Anexo H — Modelo de procurageo para credenciamento; 
Anexo III — Modelo de Declaragao Unificada; 
Anexo IV — Modelo de declarageo de micro empresa e empresa de pequeno parte; 
Anexo V — Minuta da Ata de Registro de Pregos; 
Anexo VI— Proposta de pregos; 
Anexo VII- Orientagao para geragao/redagao da proposta de pregos em programa especifico do 

Municipio. 

1.7. Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se completam, sendo 
que a proponente deve, para a apresentageo da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAQA0, bem como dos 
demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua composigao, tomando conhecimento, assim, das 
condigoes administrativas e tecnicas que nortearao o desenvolvimento do PREGAO e a formalizagao CONTRATUAL, 
que podera ser substiturdo por Nota de Empenho nos termos que se disp6e o art. 62, da Lei Federal 8666/93, de sorte 
que todos os aspectos mencionados em cada documento deverao ser observados, ainda que nao repetidos em outros. 

1.8. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessao Pirblica podera ser gravada pela 
Administrageo Municipal, através de equipamento audio visual pr6prio. 

2.OBJETO: 

2.1. 0 objeto deste Pregao é a CONTRATAQA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIQOS DE 
ARBITRAGEM PARA AS COMPETIQOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO 

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 

DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS , conforme especificagOes 
constantes no Projeto Basica 

2.2. A quantidade constante no Proleto Basic° sao previsoes realizadas a partir das aquisicoes que esta 
Municipalidade pretende realizar na validade na Ata de Reqistro de Precos, porem, nao se obriqando a 
Administracao a aquisicao total.  

2.3. Edital e seus anexos poderao ser obtidos através da Internet pelo enderego 
www.capanema.pr.qov.br, link LICITAcOES , EDITAIS DE LICITA00 E LICITACOES NA INTEGRA. 

2.4. As informagoes administrativas ou tecnicas relativas a este Edital poderao ser obtidas junto ao 
Setor de Licitagoes pelo telefone: (46)35521321. 

3. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 
3.1. A ATA DE REGISTRO DE PREcOS, a ser firmada entre o Municipio de Capanema, através da Secretaria 

de Administrageo e o(s) vencedor(es) do certame, tett validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

4. DA DESPESA 
4.1. A despesa corn a aquisigao dos servigos a estimada em R$ 189.150,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, 

Cento e Cinqiienta Reais), conforme o orgamento estimativo disposto no Projeto Basica 

Dotacoes 
Exercicio Conta da Funcional programatda 
da 	despesa 
despesa 

Fon,le de Natureza da 
recurso despesa 

Grupo da fonte 

07.002.27.812.2701.2272 
	

000 
	

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

5. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 
5.1. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte. 
5.2. A ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer org ou entida•e da 

administragao pCiblica que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante anuencia do orgao gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condigoes e as regras estabelecidas 
no Decreto n° 7.892/13, e na Lei n° 8.666/93. 

5.3. Os Orgaos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer use da ata de 
registro de pregos, deverao consultar o orgao gerenciador da ata para manifestagao sobre a possibilidade de adesao. 

5.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigoes nela 
estabelecidas, optar pela aceitageo ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao prejudique as 
obrigagOes anteriormente assumidas corn o orgao gerenciador e orgaos participantes. 

5.5. As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por orgao ou 
entidade, a cern por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatOrio e registrados na ata de registro de 
pregos para o orgao gerenciador e 6rgaos participantes. 

5.6. As adesties a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e Orgaos participantes, independente do nilmero 
de &Taos nao participantes que eventualmente aderirem. 

5.7. Ao orgao !leo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditorio, 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas proprias 
contratagoes, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador. 

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO 
6.1 A presente licitacao destina-se EXCLUSIVAMENTE a participacao de MICROEMPR%ok 

ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas como tail np,§ 
o art 3' da Lei Complementar no 123/2006 e Lei Comp, jpinentar n° 147/2014. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA- PR 
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6.2. Poderao participar da presente licitagaotoda e qualquer pessoa juridica enquadrada -nos. ermos do art. 3° 
Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014 e que atenda todas as exigencies do PCkSZeiite;td41 

seus anexos. 

6.3. Poderao participar desta iicitaceo todos os interessados, do ramo pertinente ao objeto, que preencham as 

condigoes estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.4 .Sera vedada a participagao de empresas: 
a) Declaradas inidOneas para licitar e contratar corn a Administragao Publica; 
b) Impedidas de Hefter e contratar corn a Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do 

art. 7° da Lei n° 10.520/2002; 
c) Suspensas, temporariamente, de participagao em licitagao e impedidas de contratar, nos termos do 

art. 87, Ill, da Lei n° 8.666/1993; 
d) Reunidas em consOrcio, qualquer que seja sua forma de constituigao; 
e) Enquadradas nas disposigOes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes posteriores, 

ou ainda, Sob processo de falencia, concordata ou recuperagao judicial ou extrajudicial de credito. 

6.5. Sera permitida a participagao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gesta'o operacional 
adequado ao objeto desta licitagao, corn compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenagao e supervisao 
da execugao dos servigos, e desde que os servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquer intermediagao ou subcontratagao. 

6.6. Por forge do que dispoe o Capitulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, as microempresas, empresas de pequeno porte, no ano-calendario anterior, receita bruta ate o limite 
definido no inciso II do "caput" do artigo 3° da referida Lei Complementar, terao tratamento diferenciado e 
favorecido. 

6.7. A empresa que for participar da Sessao de Licitagao devera preencher obrigatoriamente o breve 
cadastro que este no site do municipio conforme abaixo acessando o site: http://www.capanema.pr.qov.br/ 
em seguida entre no Link licitagoes, depois Editais de Licitagao e Licitagao na integra, escoiha Pregao 
Presencial 	a 	qual 	Voce 	quer 	participar, 	Entre 	no 	link: 
http://www.capanema.pr.qov.br/transparencialadm/licitacoes/cadastro  , (esse Cadastro e obrigatOrio, a 
empresa que nao o fizer nao podera participar do Processo Licitat6rio). Esses dadoseeiaO;e&iminhados 
utomoticamente para o e-mail: lioitacaoAcapanema.pr.qov.br  e licitacao.capanemaftdmailcorn e 

funcionfrio do setor encaminhara a confirmagao do recebimento no e-mall cadastrado no cadastro. 

7.DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE 0 EDITAL 
7.1. Ate 05 (cinco) dias Citeis antes da data fixada para abertura da sessao pOblica, qualquer pessoa podera 

impugnar o ato convocatorio do pregao, conforme item 7.5 deste edital. 
7.1.1.Cabera ao pregoeiro decidir sobre a impugnagao no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas, 

contado a partir do protocolo. 
7.1.2. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatOrio, sera definida e publicada nova data para 

realizagao do certame. 
7.2.0s pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatbrio deverao ser enviados ao pregoeiro ate 03 

(tits) dias Oteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrOnico via 
internet, no enderego indicado no edital. 

7.3.As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame. 
7.4.As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serao autuados no processo 

licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANF_MA - PR 
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7.5.Qualquer impugnagao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada a Divisao de Licitagoes do Municipio, considerando-se 
o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar 
o item La deste edital. 

8. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS 
8.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-6 nas condigOes 

do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de P4queno Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 
8.1.1. A sociedade cooperative corn receita brute igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade 

corn as disposigoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do ort. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar n° 123/ corn alteracties 
da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as 
ME/EPP. 

8.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

8.2. A fruicao dos beneficios licitatorios determinado5 pela Lei Complementar n° 123/2006 independe da 
habilitaoao da microempresa, empresa de pequeno porte .ou equiparado para a obtencao do regime tributario 
simplificado. 

8.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situagdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 123/06, e nao 
possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao apresentar declaragao, sob as penas da lei, 
de que cumprem os requisitos legais para a qualificagao como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei 
Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 

8.4. A declaragao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentacao de habilitagao. 

9. DO CREDENCIAMENTO 
9.1. 0 licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no preambulo d 	dital, 

apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregao, munid 	sua carteira 
de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que Ihe de poderes para manifestar-se durante a 
sessao pUblica em nome do licitante. 

9.2. 0 licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comprovar seus poderes estara impedido 
de apresentar lances, formular intencao de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessao. 

9.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto 
ou contrato social, do instrumento ptiblico de procuracao, ou particular corn firma reconhecida, ou 
documento equivalente. 

9.4. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a 
competencia do representante do licitante para represents-lo perante terceiros. 

9.5. 0 instrumento de procuragao publico, ou particular corn firma reconhecida, deve ostentar os 
poderes especificos para formulagdo de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes a 
licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicao da empresa ou do registro como 
empresario individual. 

9.5.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de 
procurag4o particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado; 
via original ou cOpia autenticada em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente 
(Ex. Cedula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade 
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimfto da assinatura na forma grafatr& no documento 
apreptritado. 

9.6. Cada credenciado podera representar apenas urn licitante. 
9.7. Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

10. DA ABERTURA DA SESSAO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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10.1. A abertura da presente licitacao dar-se-6 em sessao publica, na data, horario e local indicados no 
prearnbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, epos a fase de credenciamento, devera apresentar 

ao Pregoeiro os seguintes documentos: 
a) Deciaracao de cumprimento dos requisitos de habilitageo (conforme modelo anexo); 
b) Declaragao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de nao usufruir do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006. 

b)1. A declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo anexo), devera estar 
acompanhada da Certidao simplificada de registro do comercio - Junta Comercial — do Estado sede da 
licitante, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para 
apresentagao dos envelopes; 

10.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedacoes do 

artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, nao podera usufruir do tratamento diferenciado previsto 

em tal diploma e, portanto, nao devera apresentar a respective declaracao. 

10.3. Os envelopes da proposta de precos e da documentacao de habilitacao deverao estar separados, 
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 
seguintes dizeres: 

    

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PRECOS 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 55/2019 
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

 

   

 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 55/2019 
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

 

    

10.4. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante 
recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora antes da abertura da sessao 

10.4.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em involucro Onico, enderecado 
diretamente a Comissao, corn a seguinte identificacao: 

A COMISSAO DE LICITAcA0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 55/2019 
SESSAO EM — 10/06/2019 AS15HOOM 

10.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de pregos e documentos de habilitagao deverao 
ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento de Tributagao no Paco Municipal) 

ate a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados 
via correio. 

10.5.1. A sessao ptiblica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos 
envelopes. 

10.5.2. Apes o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que nao tiverem os 
seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 
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10.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestagao do Pregoeiro, declarando aberta a sessao 
pUblica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa para eventual atraso. 

10.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condigoes acima estipuladas nao gerarao efeitos como 
proposta. 

10.7 A declaragao false relative ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante a sancOes previstas 
neste Edital. 

11. DA PROPOSTA DE PRECO 
11.1. A proposta de pregos, emitida por computador, SOMENTE conforme modelo padrao do sistema 

(Anexo VI), redigida em lingua portuguesa, corn clareza, sem emendas, rasuras, acrescimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como tambem rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 
devera conter: 

11.1.1. As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o servigo ofertado, indicando 

a marca, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicavel, bem como os valores 
unitarios e o total, sob pena de desclassificagao de sua proposta. 

11.1.2. Prego unitario e total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo 
corn os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Projeto Basica 

11.1.3. 0 licitante devera observer o valor maxim° especificado no Projeto Basic°, sob pena de 
desclassificagao de sua proposta. 

11.2. Nos pregos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e as despesas decorrentes da execugao do objeto. 

11.3. As propostas tera'o validade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do dia da licitagao. 
11.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
11.4. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente e 	ada. 
11.5. Ao assinar a Proposta de Pregos, o proponente estara assumindo automaticamente o cum 	nto de 

todas as condigoes la estabelecidas. 
11.6. A proposta de pregos padrao do sistema, depois de preenchida, tambem devera ser salv -m Pen-Drive 

ou CD-ROM e entregue ao Pregoeiro no momento do Credenciamento ou dentro do Envelope n' 41 (PROPOSTA DE 
PREcOS), para fins de langamento no Sistema de julgamento. 

11.7. A licitante que nao atender ao item 11.6, sera desciassificada. 

12. DA CLASSIFICAcAO DAS PROPOSTAS 
12.1. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam em 

conformidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

12.2. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata. 
12.3. 0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor prego e aqueles que ten ham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), relativamente a de menor prego, para 
participagao na fase de lances. 

12.4. Quando nao forem verificadas, no minim°, tres propostas escritas de pregos nas condigOes definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas subsequentes, ate o maxim° de tits, para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

13. DA FORMUcACAO DOS LANCES E DAS REGRAS DE DESEMPATE 
13.1. Classificadas as propostas, de acordo corn o Edital, o Pregoeiro dare inicio a etapa de apresentagao de 

lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
0 lance devera ser ofertado POR ITEM. 

13.2. 0 Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os demais, em ordem decrescente de valor. 

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



0 '7) 044    

Municipio de Capanema - PR 

13.3. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a exclusao do 
licitante da etapa de lances e a manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para efeito de ordenacao das 
propostas. 

13.4. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
penalidade de multa de 2% sobre o valor maxim° do objeto previsto no Projeto Basico. 

13.5. Encerrada a etapa de lances, na hipOtese de participacao de licitante microempresa (ME) ou empresa 
de pequeno porte (EPP) ou cooperative enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007 (COOP), sera observado o 
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015. 

13.6. 0 Pregoeiro identificara os precos ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que sejam iguais ou 
ate 5% (cinco por cento) superiores ao menor preco, desde que a primeira colocada nao seja uma ME/EPP/COOP. 

13.7. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condicao sera° consideradas empatadas corn a 
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado tera o direito de apresentar uma Ultima oferta para 
desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo maxim° de 5 (cinco) minutos. 

13.8. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao 
convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

13.9. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 5% 
(cinco por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro podera apresentar nova oferta, 
conforme subitens acima. 

13.10. Havendo exito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumira a condicao de melhor classificada no 
certame, para fins de aceitacao. Nao havendo exit°, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 
ME/EPP/COOP, ou ainda nao existindo ME/EPP/COOP participante, prevalecera a classificacao inicial. 

13.11. Somente apOs o procedimento de desempate ficticio, quando houver, e a classificacao final dos licit tes, 
sera cabivel a negociacao de preco junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar 	 Nvo, 

13.12. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o criterio de desemp-Lsera 
aquele previsto no artigo 3°, §2°, da Lei n° 8.666/93, assegurando-se a preferencia, sucessivamente, os 	s e 
servicos: 

a)Produzidos no Pais; 
b)Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no Pais. 
13.13. Persistindo o empate, o criterio de desempate sera o sorteio. 
13.14. Durante a sessao pOblica a permitido a urn licitante fazer lance igual ao de urn concorrente corn intuito 

de empatar o certame, porem somente sera possivel o lance nestes termos caso urn lance menor seja considerado 
inexequivel. 

13.14.1. Nao sera° permitidos lances identicos nos casos nao previstos no subitem anterior. 
13.14.2. 0 desempate nos casos previstos no subitem 13.12se dart nos termos do item 13.12Tiis letra 

b, ou c deste edital. 
13.14.3. Caso haja empate nos termos do item t1 entre empresas enquadradas como ME/EPP e nao 

enquadradas, o desempate sera por meio de sorteio. 
13.15.Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera negociar corn o licitante para 

que seja obtido melhor preco, observado o criterio de julgamento, nao se admitindo negociar condicoes diferentes 
daquelas previstas neste Edital. 

13.16. Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta. 

14.DA ACEITA00 E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
14.1. 0 Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em 

relacao ao valor estimado para a contratacao e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificacoes do objeto. 

14.2. 0 Pregoeiro podera solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as 
caracteristicas do servico ofertado, sob pena de nao aceitagao da proposta. 
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14.3. Caso a compatibilidade corn as especificagoes demandadas, sobretudo quanto a padr6es de qualidade 
e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos no subitenn anterior, o Pregoeiro exigira que o licitante 
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nao aceitagao da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 2 (dois) dias Crisis contados da solicitagao. 

14.4. No caso de nao haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega 
de amostra fora das especificagoes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada. 

14.5. Os exemplares colocados a disposigeo da Administragao sera° tratados como prot6tipos, podendo ser 
avaliados pela equipe tecnica responsavel pela analise. 

14.6. Os licitantes deverao colocar a disposigeo da Administrageo todas as condigoes indispensaveis 
realizageo de testes e fornecer, sem onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso. 

14.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando a nova data e horario para a sua 
continuidade. 

14.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar nags for aceitavel, ou for desclassificada, o Pregoeiro 
examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao, ate a apurageo de uma 
proposta que atenda ao Edital. 

14.9. Nessa situageo, o Pregoeiro podera negociar corn o licitante para que seja obtido prego melhor. 
14.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem sua substancia, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins 
de classificagao. 

14.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condigeo de 
habilitageo, na forma determinada neste Edital. 

15. DA HABILITAcA0 

	

15.1. Como condigeo previa ao exame da documentageo de habilitageo do licitante detentor da 	osta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera verificar o eventual descumprimento das condigoes de p 	geo, 
especialmente quanto a existencia de sangao que impega a participageo no certame ou a futura cont = =cao, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros: 

a)Consulta 	ao 	portal 	do 	TCE/PR 	quanto 	aos 	impedidos 	de 	licitar 
(http://servicos.tce. pr. gov. br/tcepr/municipal/ail/Consultarl mpedidosWeb.aspx); 

b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
e) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php). 
15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu sOcio majoritario, 

por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que preve, dentre as sangoes impostas ao responsavel pela pratica de 
ato de improbidade administrativa, a proibigeo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa 
juridica da qual seja sock) majoritario. 

15.3. Constatada a existancia de sangeo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigeo de 
participageo. 

15.4. Para a habilitageo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

15.4.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURIDICA: 
a) No caso de empresario individual: inscrigeo no Registro POblico de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na c) Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatOrio de seus administradores; 
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d) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragOes ou da consolidacao 
respectiva. 

e) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores. 

f) Para qualquer tipo de empresa deve-se apresentar: Certidao expedida pela Junta Comercial ou 
pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicao de microempresa ou 
empresa de pequeno porte; e, Certidao simplificada de registro do comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha 
sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentagao dos envelopes, salvo o 
previsto na alinea "c" deste subitem. 

15.4.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de emissao 

nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar corn data superior a 60 (sessenta dias o 0(a) 
Pregoeiro(a) 	 podera 	 consultar 	 o 	 site: 
http://vvww.receita.fazenda.qov.br/pessoai  u rid ica/c npilcnpj reva/c n pi reva solicitacao.asp para averiguar se 
houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera desclassificada); 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INSS — Instituto Nacional da 
Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), 
demonstrando a situagao regular, expedido pela Caixa EconOmica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da Divida 
Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.1) A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federa 	a 
Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificacao da correspondente autenticidade nos seguintes 	r OS 

eletrOnicos: www.receita.fazenda.gov.br   e wvvw.pgfn.fazenda.gov.br. 
e) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federagao da 

licitante; 
f) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de ributos Municipais, 

emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

15.4.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
a) Certidao negativa de falencia ou recuperagao judicial, ou liquidacao judicial, ou de execucao 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de 
validade previsto na propria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da 
data da sua apresentacao; 

15.4.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 12.440/11(validade 

180 dias contados da data de sua emissao). 

15.5. DOCUMENTAcAO COMPLEMENTAR (DECLARAOES/OUTROS): 
a) Anexo III — Modelo de Declaracao Unificada 

15.6. Os DOCUMENTOS DE HABILITAgA0 (envelope n° 02) poderao ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cOpia desde que autenticada por cartOrio competente, ou copia simples que podera ser 
autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor de Licitagoes, no decorrer da sessao desde que 
o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicagao em &Tao da imprensa 
oficial, e inclusive expedidos via Internet. 
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15.7. As certidOes de comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao ser apresentadas 
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Orgao expedidor, ou, na hipOtese de ausencia de prazo 
estabelecido, deverao estar datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessao publica. 

15.8. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de 
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alquma restricao, sob pena de 
desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

15.9. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administragao, para a regularizagao da 
documentagao, pagamento ou parcelamento do debit°, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas corn 
efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

15.10. A declaragao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a fase de 
habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 
6.204/07); 

15.11. A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto acima, implicara decadencia do direito 
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administragao 
convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao. 

15.12. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 1 e seus subitens sera desclassificado. 

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de ate 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da eventual solicitagao do Pregoeiro. 
16.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas p 
licitante ou seu representante legal. 

16.1.2. A proposta final devera conter a indicagao do banco, nOmero da conta e agencia do Ii 
vencedor, para fins de pagamento. 

16.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no dec•  
execugao do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso. 

16.3. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedencia, vinculam a Contratada. 

17. DOS RECURSOS 
17.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizagao fiscal, caso o licitante vencedor seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, qualquer 
licitante podera, ao final da sessao publica, de forma imediata e motivada, manifestar sua intengao de recorrer, quando 
Ihe sera concedido o prazo de tres dias para apresentar as razoes do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razoes em igual prazo, que comegara a contar do termino do 
prazo da recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus 
interesses. 

17.2. A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a 
decadencia desse direito. 

17.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade competente 
quando mantiver sua decisao. 

17.4. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ficara adstrita a verificagao da 
tennpestividade e da existencia de motivagao da intengao de recorrer. 

17.5. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importara 
invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

17.6. Nao sera() conhecidos os recursos cujas razoes forem apresentadas fora dos prazos legais. 
17.7. As decisoes Administrativas sobre os Recursos Administrativo serao autuadas no processo licitatorio e 

estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado. 
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17.8. As Razoes e as ContrarrazOes de Recurso Administrativo deverao ser protocolizadas junto ao Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada a Divisao de Licitagoes do Municipio, 
considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a data de recebimento da correspondencia, a 
qual devera respeitar o prazo assinalado no item 17.1 deste edital. 

18. DA ADJUDICAgAO E HOMOLOGAQA0 
18.1. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao haja 

interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, apps a regular decisao dos recursos apresentados. 
18.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologara o procedimento licitatOrio. 

19. DA FORMALIZAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
19.1. Homologado o resultado da licitagao, o Orgao gerenciador, respeitada a ordem de classificagao e a 

quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessados para, no prazo de ate 05 (cinco) dias 
contados da data da convocagao, procederem a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a qual, apps 

cumpridos os requisitos de publicidade, telt efeito de compromisso de fornecimento nas condigoes estabelecidas. 
19.2. 0 prazo previsto podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu transcurso, 

for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Orgao gerenciador. 
19.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido pela 

Administragao ensejara a aplicagao das penalidades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatOrio. 
19.4. E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e 

condigoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo em igual 
prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro classificado. 

19.5. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto n° 7.892/13, sera° registrado em 
ata os pregos e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens com pregos iguais ao do licitant-  nn 	em 
classificado, segundo a ordem de classificagao baseada na Oltima proposta apresentada durante a fase co 	itiva, 
que devera ser observada para fins de eventual contratagao. 

19.6. No momento da assinatura da Ata a Administragao verificara se os licitantes mantem 	smas 
condigOes de habilitagao consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas durante toda a v •e 	da ata. 

19.7. Constatada a irregularidade no SICAF, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hipOtese de cancelamento do registro prevista nos artigos 20 
e 21 do Decreto n° 7.892/13, o Departamento de Licitagoes podera convocar o licitante subsequente na ordem de 
classificagao para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

20. DA ALTERAcAO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
20.1. A alteragao da Ata de Registro de Pregos e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerao 

disciplina do Decreto n° 7.892/13, conforme previsto na Ata de Registro de Pregos anexa ao Edital. 
20.2.E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o 

acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da possibilidade de alteragoes dos contratos 
eventualmente firmados. 

21. DA CONTRATAcA0 COM OS FORNECEDORES 
21.1. A contratagao corn o fornecedor registrado, de acordo corn a necessidade do Orgao, sera formalizada por 

intermedio da Ata de Registro de Pregos. 
21.1.1. As condigoes de aquisigao constam do Projeto Basic° anexo ao Edital e da Ata de Registro de 

Pregos, e poderao ser detalhadas, em cada aquisigao especifica, no respectivo requerimento elaborado. 
21.1.2. 0 orgao devera assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece vantajoso, mediante 

realizagao de pesquisa de mercado previa a aquisigao (artigo 9°, inciso XI, do Decreto n° 7.892, de 2013). 
21.2.0 org'a'o convocara a fornecedora corn prego registrado em Ata para, a cada contratagao, e dentro do 

prazo de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias Cateis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 
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equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das 
sangOes previstas no Edital e na Ata de Registro de Pregos. 

21.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o Orgao ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administragao podera encaminha-lo para 
assinatura ou aceite, mediante correspondencia postal corn aviso de recebimento (AR) ou meio eletrenico, para que 
seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

21.2.2. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual period°, por solicitagao justificada do fornecedor e 
aceita pela Administragao, desde que se respeite o prazo de validade da Ata. 

21.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissao da Nota de Empenho, a Contratante podera realizar 
consulta online ao SICAF, para identificar possivel proibigao de contratar corn o Poder Public° e verificar a 
manutengao das condigoes de habilitagao, cujos resultados sera° anexados aos autos do processo. 

21.4. A Contratada devera manter durante toda a execugao da contratagao, em compatibilidade corn as 
obrigagOes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

21.5. Correrao por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato. 
21.6. E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 
21.7. Durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos, a fiscalizagao sera exercida por urn representante da 

Contratante, ao qual competira registrar em relatOrio todas as ocorrencias e as deficiencias verificadas e dirimir as 
dOvidas que surgirem durante sua vigencia, de tudo dando ciencia a Administragao. 

22.D0 PREQ0 
22.1 Durante a vigencia do contrato, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

23. CONDICOES DE AQUISIPAO E DE ENTREGA DO OBJETO 
23.1. A empresa vencedora do certame devera iniciar o servigo em ate 01 (um) dia epos a solicitacdo da 

Secretaria Demandante,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de co *a 
pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitenn seguinte. 

23.2. 0 requerimento mencionado no subitenn anterior devera conter as seguintes informagOes: 
a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descried° dos servigos a serem executados; 
c)Local onde sera° executados os servigos; 
d)Prazo para entrega dos servicos; 
e) Quantidade e medidas do servico, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisigao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

23.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que verificara a  
possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do certame, juntamente 
corn a respective nota de empenho.  

23.3.1. Em razdo da organizacdo interna da Secretaria, a requisicdo de entreqa dos servicos  
podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada pare a empresa vencedora.  
23A. A eniiretelieitante deve nedar o fornecimento dos servioos case a§iii selatit soltditadowsem a  

elaboragdo do requerimento e as irifoimacties previaas no sebitem 23,2.  
23.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizagao pare a  

empresa vencedora do certame.  
23.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratagao e responsabilizacdo 

dos aqentes publicos envolvidos por improbidade administrative.  
23.6. 0 fornecirnento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previi,elaboratao do  

requerimento donfigura a concorrencia da empress pares a nulidade do ato, confitturaridd a ma-fe da  
pOrsibilido a anulnao de eventual nota de empenho emitida e o nao pagarneitto dos  

sem prejuizo da adocao das medidas cab is para aplidaoao das denaiidades previstasmaIiili:846/2011  
23.7. As solicitacoes deverdo ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, pare fins de  

recebimento definitivo dos servicos.  
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23.8. As solicitacties provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, apes o 
recebimento definitivo dos bens, deverdo ser armazenados em arquivo proprio no Controle Interne ou no 
Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalizacdo de 
&ado interno e externos.  

24. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
24.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

24.1.1. Efetuar a entrega do serviao em perfeitas condiaoes, no prazo, quantidades e locais indicados 
pelo Municipio, em estrita observancia das especificacOes do Edital, do Projeto Basica e da proposta; 

24.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, constando detalhadamente as indicacOes 
da marca, fabricante, modelo, tipo, procedencia e prazo de garantia; 

24.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da aquisicao, de acordo corn os artigos 12, 
13, 18 e 26, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

24.1.3.1. Este dever implica na obrigacao de, a criteria da Administracao, substituir, as suas expensas, 
no prazo maxima fixado no Projeto Basica e Edital, o serviao corn avarias ou defeitos; 

24.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes ao objeto da presente 
licitaaao; 

24.1.5. Comunicar a Administracao, no prazo minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega do serviao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corn a devida comprovaaao; 

24.1.6. Manter, durante toda a execuaao da Ata de Registro de Preaos, em compatibilidade corn as 
obrigaaoes assumidas, todas as condiaoes de habilitaaao e qualificacao exigidas na licitaaao; 

24.1.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaa'Oes 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicOes autorizadas no 
Projeto Basica ou na minuta de Ata de Registro de Preaos; 

24.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao de garantia e quaisquer outras que inci ,m 
ou venhann a incidir na execuaao do contrato; 

24.1.9. Efetuar a entrega do serviao corn seus proprios equipamentos e funcionarios; 

25. DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE 
25.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

25.1.1. Receber provisoriamente o serviao, disponibilizando local, data e horario; 
25.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviao recebido provisoriamente 

corn as especificaaoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitaaao e recebimento definitivos; 
25.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaaoes da CONTRATADA, através de servidor 

efetivo especialmente designado; 
26.2 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

26. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
26.1. A Contratada e responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execuaao da Ata de Registro de Preaos. 
26.2. 0 recebimento provisario ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuizos resultantes da incorreta execuaao do contrato e de vicios ocultos do objeto adquirido. 

27. DAS CONDIcOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAQAO 
27.1. Quaff do a eiffrefiattb7iitijetalar realizadi, cabera atC)NTRATADA apresentar comunicacao escrita, 

mfartriatidaelatii,adfliCal da ata de registro de precos, o qual verifiCara a servico fOrnecido e confeccionita 
urea termo de recebimento provisorio, identificando as servicos recebidos, cuja finaitelide a atienas)3ara 
atestar que a Ccintratada entreaciu,  osservicoLna-data eiiipulada 	 fameierido_umate6Pri. do 
documento4CONIFIATADk 
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27.1.1.Juntamente corn a entreqa do servico, a CONTRATADA devera apresentar a nota fiscal  
correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do Municipio. 

27.2, Ap6s,oreCebiniento provisOrio, o Municipio, por !Tibia de :oqiiiisiao,de redebimento,, formada por 
fres iervida'refetivos, realizia, 	riraiOide ate 154citiiniel:diis, aliaidacao 	airuisicaq, isto 6; a  
verificataa,da,donPatibilidade do servico entreque corn as, especifieacties do,Projeto,Basico eda'soricitacao  
mencionado no item 23.2, pars lins de recebidfento  

27.3. A Comissao realizard inspecao minuciosa de todo o servico, por meio de servidores publicos  
efetivos competentes ou do fiscal da Ata de Reqistro de Precos, acompanhados dos profissionais  
encarregados pela solicitacao de compra, corn a finalidade de verificar a adequacao do servico e constatar e  
relacionar a quantidade do servico a que vier ser recusada.  

27.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o servigo em 
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da qualidade dos servigos entregues, cabendo a 
fiscalizagao nao atestar o recebimento dos objetos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 
possam vir a ser apontadas. 

27.3.2.No caso de servigo rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por outro sem 
defeito ou de acordo corn o Projeto Basico e solicitacao, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado 
da notificagao enviada pelo Municipio, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e seus anexos, ficando 
sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de troca. 

27.3.3. ApOs tal inspegao e eventuais regularizagoes de pendencias, sera lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as 
eventuais pendencias verificadas e os produtos substituidos, para posterior emissao de Nota fiscal dos servigos 
fornecidos, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.  

27.3.4. 0 termo de recebimento definitivo podera ser substituido pelo carimbo e assinatura dos  
membros da comissao de recebimento nas solicitacoes mencionados no item 23.2, os quais serao  
armazenados em arquivo proprio do Controle Interno ou do Departamento de Compras do Municipio, 
disponibilizando-se uma copia para a empresa contratada. 

27.3.5. Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempesti ".4 
reputar-se-6 como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esqotamento do iizo, 
desde que o fato sera comunicado a Contratante 05 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo.  

27.4. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, das •arPas 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigoes legais em vigo ei n° 10.406, 
de 2002). 

27.5. A notificagao a que se refere o item 27.3.2 podera ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA. 
27.6. A ausencia de confeccao do termo de recebimento provisorio ou definitivo nos termos deste edital  

ensejara a responsabilizacao administrativa dos agentes e servidores publicos que se omitirem.  

28. DO PAGAMENTO 
28.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de forma parcelada, de acordo corn as  

solicitacties encaminhadas a Contratada, conforme as necessidades da Administracao Municipal;  
28.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao recebimento definitivo, nos 

termos do item 27 deste edital. 
28.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos enderecos 

eletremicos: empenhocapanema.prgov.br  e/ou comprasacapanema.pr.00v.br, ou entreque nas macs dos 
servidores designados para o Paqamento.  

28.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
28.5.A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa 

informando a Agencia Bancaria e o nOmero da Conta a ser depositado o pagamento. 
28.6.Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
28.7. A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn o numero de inscrigao no 

CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de pregos, bem como da Nota de Empenho, nao 
se admitindo notas fiscais emitidas corn outros CNPJ's. 
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28.8. 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 sera° efetivados caso a CONTRATADA apresente situagao regular. 

28.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara para a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou atualizacao nnonetaria do valor 
devido. 

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

a) Certidoes de reqularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mos do 
paqamento;  

b) Termo de recebimento definitivo dos servicos fornecidos.  
28.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao da ata de registro de pregos, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras disposigoes contratuais. 
28.12. 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 pena de aplicagao das sangoes 
previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

28.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisigao, ou, 
ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 ap6s a regularizagao da 
situagao, nao acarretando qualquer Onus para a Contratante. 

28.14. A Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes hipOteses, 
sendo facultada a adogao de apenas uma delas: 

28.14.1. Mediante a comprovagao da quitagao dos tributos referentes a aquisigao ou prestagao de 
servigo requisitado;,  ou 

28.14.2. Mediante retengao diretamente sobre o valor devido a Contratada do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na ata, bem como o Imposto sobre Servos 
de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Munici ;9203. 

28.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n 
nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No ent o, o 
pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que f 	ao 
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

28.16. A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores correspondente as multas e/ou 
indenizagoes devidas pela Contratada. 

28.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a Contratada sera precedido de processo 
administrativo em que sera garantido a empresa o contradit6rio e a ampla defesa, corn os recursos e meios que Ihes 
sao inerentes. 

28.18. E vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes da ata de registro de 
pregos. 

29. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
29.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

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

b) Apresentar documentagao falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidOneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
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29.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem anterior ficara 
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes: 

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

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

29.3. Em caso de inexecucao da ata de registro de precos, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a Contratada estara sujeita as 
sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

29.3.1. Advertencia por escrito; 
29.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do servico, calculada sobre o valor total da 
ata de registro de pregos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do 

qual estara configurada a sua inexecugio total; 
b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, por infragdo a qualquer 

clausula ou condigao do edital ou da ata de registro de pregos nao especificada na alinea "a" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 
c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de rescisao do 

contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de 
cumulagdo corn as demais sancoes cabiveis; 

a) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando configurada a 
inexecugao total da ata. 

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

29.3.4.Declaragao de inidoneidade para. licitar ou contratar corn a Administracao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perant- a Alpha 
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a AdministracAlfelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

29.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contrat4 de 
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao tambem ser aplicadas as mpresas 
ou aos profissionais que: 

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. 
29.5. As penalidades sera° aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante 

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

29.6. A multa sera descontada da garantia da ata de registro de precos, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administraca'o. 

29.7. A sancao de dedaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica a de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

29.8. As demais sancoes sao de competancia exclusiva do Pregoeiro. 
29.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta do 

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

29.10. As multas sera° recolhidas em favor do Municipio, no prazo nnaximo 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. 

29.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF.  
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29.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

30. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
30.1. Constituem motivo para o cancelamento do registro: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas constantes no edital e na ata de registro de pregos, bem como 
especificagOes do servico e prazos de entrega; 

b) 0 cumprimento irregular de clausulas constantes no edital e na ata de registro de pregos, bem como 
especificagOes do servico e prazos de entrega; 

c) 0 atraso injustificado na entrega do servico; 
d) A paralisagao da entrega do servico, sem. justa causa e previa comunicagao a Administragao; 
e) A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado corn outrenn, a cessao ou 

transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste edital e na ata de 
registro de pregos; 

f) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administragao; 
g) 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 
h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n° 

8.666/93; 
i) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 
j)A dissolugao da sociedade ou o falecimento da Contratada; 
k) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execugao do contrato; 
I) RazOes de interesse pOblico 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 proce o 
administrativo a que se refere a ata; 

m) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 12 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piablica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ain 	or 
repetidas suspens6es que totalizem o mesmo prazo, independentennente do pagamento obrigatOrio de ind 	es 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagOes e outras previstas 	egurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assunnidas ate que seja 
normalizada a situagao; 

n) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao decorrentes do 
fornecimento, ou parcelas deste, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pOblica, grave perturbagao da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagOes 
ate que seja normalizada a situacao; 

o) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para entrega dos servigos, nos 
prazos da ata; 

p)A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva do fornecimento 
dos servigos; 

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

30.2. 0 cancelamento, devidamente motivado nos autos, sera precedido de procedimento administrativo, 
assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

31. DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO 
31.1. A Administragao podera revogar a licitagao por razoes de interesse pCiblico decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
31.2. A revogagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa, 

e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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32. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO 
32.1. A Administracao, de officio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento quando eivado 

de vicio insanavel. 
32.2. A anulagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa, 

e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
32.3. A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigageo de indenizar pela Administrageo. 
32.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que 

diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 
32.5. Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara 

expressamente os atos a que ela se estende. 
32.6. A nulidade da ata de registro de precos opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que 

a ata, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos. 
32.7. A nulidade da ata nao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 

executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que rte.() 
the seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem the deu causa. 

32.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse publico ou aos demais 
interessados. 

33. DA FISCALIZAgA0 
33.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao da ata de reqistro de precos consistem na 

verificacao da conformidade da aquisicao e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assequrar o 
perfeito cumprimento do aiuste, devendo ser exercidos por urn representante da Administracao, sendo 
servidor ptiblico especialmente desiqnado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.  

33.2. 0 representante da Contratante devera ter a experiencia necessaria para o acompanhamento e controle 
dos servicos e da ata. 

33.3. A Contratante exercera a fiscalizacao do servico através de urn representante da Se 	de 
Administracao, especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Cont 	da. 

33.4. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso n • ular, 
duvidoso ou omisso, nao previsto na ata, no Edital, nas Especificagoes, nos Projetos, nas Leis, nas N 	--, nos 
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente corn o se 	• em questao 
e seus complementos. 

33.5. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exctui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicOes tecnicas, vicios 
redibitOrios, ou emprego de servico inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao 
funcional por parte destes, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

33.6. Compete especificamente a Fiscalizacao: 
33.6.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao fornecimento do servico; 
33.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacties da Contratada 

constantes do Edital e seus anexos; 
33.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificaclies previstas em Edital. 
33.6.4. Esclarecer prontamente as duvidas que Ihes sejam apresentadas pela Contratada; 
33.6.5. Expedir por escrito, as determinagoes a comunicacoes dirigidas a Contratada; 
33.6.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 
33.6.7. Transmitir por escrito, instrucoes sabre as modificacties do servico que porventura venham a ser 

feitos, bem como as alteragOes de prazo e cronograma; 
33.6.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que possam acarretar 

dificuldades no fornecimento do servigo em reface() a terceiros; 
33.6.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicacao de penalidades contra 

a Contratada, ou mesmo a rescisao da ata. 
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33.7. A execucao da ata devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 
compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

a)Os resultados alcancados em relacao a ata, corn a verificagao dos prazos de execucao e da qualidade 
demandada; 

b)Os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e da formacao profissional exigidas; 
c)A qualidade e quantidade dos recursos servicos utilizados; 
d)A adequagao dos fornecimentos de acordo•com a rotina estabelecida; 
e)0 cumprimento das demais obrigagoes decorrentes da ata; e 
f)A satisfaceo do public° usuario. 

33.8. 0 fiscal ou gestor da ata, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 
perda da qualidade do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao 
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais 
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

33.9. 0 representante da Administragao anotara em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas corn a 
execucao da ata, indicando dia, rues e ano, adotando as providencias necessaries ao fiel cumprimento das clausulas 
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 
67 da Lei n° 8.666/93. 

33.10. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo 
quanto as obrigacOes e encargos sociais e trabeihiStas, ensejara a aplicack de sangoes administrativas, previstas 
no instrumento convocatOrio e na legislacao vigenie," podendo culminar em rescisao da ata, conforme disposto nos 
artigos 77 e 87 da Lei n° 

33.11. Os fornecimentos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a 
Contratada, sua equipe e .a Fiscalizack, dispondo este, de-arhplos poderes para atuar no sentido do cumprimento 
do Edital. 

33.12. Reserva-se a Contratante o direito de intervir, na entrega quando ficar comprovada a •nca 	idade 
tecnica da Contratada ou deficiencia dos servicos, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear in 	95o, 
seja a que titulo for. 

34. DAS DISPOSIcOES GERAIS 
34.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame 

na data marcada, a sessao sera automaticarnente transferida para o primeiro dia irtil subsequente, no horario 
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicack em contrario. 

34.2. Esta licitacao podera ser revogada por interesse public() e anulada por ilegalidade de oficio ou mediante 
provocacao de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos 
inerentes aos recursos quanto a concessao de prazo pare contraditorio. 

34.3. 0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse public°, poderao relevar omissOes puramente formais, 
desde que nao reste infringido o principi° da vinculacao ao instrumento convocatorio e em atendimento ao disposto 
no §1° do artigo 32 da. Lei 8.666/93. 

34.4. Sera(5o) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato public° de abertura dos envelopes, 
a(s) qual(is) sere(ao) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 

34.5. A licitack nao innpiica da obrigatorjedade de compra por parte do Municipio de Capanema - PR. Ate a 
entrega do empenho, podera q licitante vencedor.ser excLuido da licitacao, sem direito a indenizack ou ressarcimento 
e sem prejuizo de outras sancoes cabiveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia 
superveniente, anterior ou posterior ao_ julgamento desta licitacao, que desabone sua idoneidade ou capacidade 
financeira, tecnice ou administrative.. 

34.6. Qualquer impugn-0,c°, recurs°, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverk ser 
protocolizados junto aoProtocolo daPrefeitura.Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada a DivisOo 
de LicitecOes do Municipio;  considerando-se a data de recebimento da correspondencia para verificack da 
tempestividade dos atos, respeitando-se as prazos previstos neste edital. 
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34.7. Os pedidos de esclarecimentos, impugnacoes e a apresentacao escrita dos recursos deverao ser 
protocolizados junto a Prefeitura do Municipio de capanema, Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, 
Centro — CEP 85.760.000 — Capanema, Estado do Parana, no horario das 7:45 as 11:30 e das 13:15 as 17:30 horas. 

34.8. Os casos onnissos sera() regidos pela Legislacao aplicavel as licitacoes e contratos administrativos. Bern 
como qualquer contradicao que este ato convocatOrio insurgir contra a Legislagao Federal, aproveitara a Legislagao 
Federal em detrimento deste. 

35. DO FORO 
35.1. 0 foro para dirimir questOes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-PR, corn 

exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Capanema, 24 de maio de 2019 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARA9A0 PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITA9A0(*) 

(papel timbrado corn razao social, CNPJ, enderego cornpleto, enderego eletrOnico, telefone, fax) 
Local e data 
Ao Municipio de Capanema - PR 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro 
85.760-000 — Capanema — PR. 
REF. PREGAO PRESENCIAL N.°55/2019 
Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002, a empresa 	(indicacao da razao social) cumpre 
plenamente os requisitos de habilitagao para o PREGAO PRESENCIAL N°. 55/2019 , cujo objeto é a 

, conforme descricao constante no Edital. 
	, . De 	 De 

(Assinatura do representante legal 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO INICIO DA SESSAO. 

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAcAO PARA CREDENCIAMENTO(*) 
(Ern papel preferencialmente timbrado corn razao social, CNPJ, enderego completo, enderego eletronico, telefone, fax, corn nome e sinatura do 
representante legal) 
PROCURAcA0 PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuragao, a (Razaci Social da Empresa), com sede (enderego completo da matriz), inscrita no 
CNPJ/MF sob n.° 	e Inscricao Estadual sob n.° 	, representada neste ato por seu(s) (qualificagao(oes) do(s) outorgante(s)) 
Sr(a) 	 , portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 	 e CPF n.° 	 , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 
Procurador o(a) Sr(a) 	  portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 	  e CPF n.° 	 , a quem 
confere(imos) amplos poderes para representar a (Razao Social da Empresa) perante 	 (I ndicacao do Orgao licitante), no que se referir 
ao presente PREGAO PRESENCIAL n°. 55/2019 , com poderes para tomar qualquer decisao durante todas as fases do PREGAO, inclusive 
apresentar DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO, os envelopes PROPOSTA DE PREcOS 
(N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAcAO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, 
desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a reducao de preco, desistir expressamente da intencao de 
interpor recurso administrativo ao final da sessao, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intencao de interpor recurso administrativo ao 
final da sessao, assinar a ata da sessao, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante 	 
A presente Procuracao a valida ate o dia 	 

(Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA)  
Nome 

Recomendagao: Na hipotese de apresentagao de procuragao por instrumento particular, a mesma devera vir acompanhada do Contrato 
Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidadeI competencia do outorgante para constituir mandatario. 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser 
realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em carton°, de Documento 
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula 
de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

NOTA: DOCUMENTO OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, NO INICIO DA SESSAO — ACOMPANHADO POR 
DOCUMENTO DE IDENTIFICAcA0 COM FOTO. 
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ANEXO - III 

Modelo de Declaragao Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , CNPJ n° 	 corn sede na 	  
através de seu representante legal infra-assinado, que: 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que nao 
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores de 16 
(dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condigao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal 
situagao no mesmo documento). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidOnea para licitar ou contratar corn a Administragao Publica. 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios, instaurados por este 
Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa e o(a) Sr.(a) 	 , Portador(a) do RG sob 
n° 	 e 	CPF 	n° 	 , 	cuja 	fungao/cargo 
é 	 (sOcio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM s6cio desta empresa exerce cargo ou fungao pOblica impeditiva de relacionamento 
comercial corn a Administragao POblica. 

Declaramos de que a empresa nao contratara empregados corn incompatibilidade corn as autoridades contratantes ou ocupantes de 
cargos de diregao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal 
Federal). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este processo licitatorio, bem como em 
caso de eventual contratagao, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego: 

E-mail: 
Telefone: 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragao junto ao S. 	a de Protocolo deste 
Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/MF sob n.° 	 , para ser 
o(a) responsavel para acompanhar a execugao da Contrato, referente ao Pregao Presencial n.° 55/2019 e todos os atos 
necessarios ao cumprimento das obrigagoes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de 
Pregos/Contrato. 

,     de 2019. 

Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(*) 

(Em papel preferencialmente timbrado corn razao social, CNPJ, enderego completo, enderego eletrOnico, telefone, 
fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

(CASO 0 LICITANTE ESTEJA ENQUADRADO NOS TERMOS DA LC N° 123, E OPTE POR EXERCER 0 DIREITO 
DE PREFERENCIA, DEVERA APRESENTAR ESTA DECLARAgAo ACOMPANHADA DA "CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATUALIZADA, EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA SEDE DA LICITANTE). 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangOes e multas previstas neste ato convocatorio, que a 
empresa 	 (denominacao da pessoa juridica), CNPJ n° 
	 e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 
na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na Integra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no procedimento licitatOrio do Pregao 
Presencial n° 	/ 	, realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

Local e data 

(Assinatura do representante legal 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO IN/CIO LSSAO 
ACOMPANHADO PELA CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. 
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ANEXO V - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS) 
MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 	 
PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

Aos 	 dias do mas de 	 de 	, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato Parigot de 
Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 	 
nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 
10.520/02, em face da classificaga'o das propostas apresentada no Pregao Presencial n° 55/2019 , por deliberagao 
do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema em 	, resolve 
REGISTRAR OS PREcOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condigoes do Edital que rege 
o Pregao e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

	 , sediada na 	 , n° 	, na cidade de 	, Estado 
do 	, inscrita no CNPJ sob o n° 	 e Inscricao Estadual sob o n° 	, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada por seu 	 Sr. 	 , portador do RG 
n° 	 e do CPF n° 	  

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM 

PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
— PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Projeto Basic° e quantidades estabelecidas abaixo: 

ITEM 
DESCRIc A0/ 

ESPECIFICAPAO 

MARCA/ 
SCANTFAB QUANTIDADE 

PREQ0 
UNITARIO R$ 

PREQ0 
TOTAL R$ 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigOes que deles poderao 
advir, facultando-se a realizagao de licitaga'o especifica para a aquisigao pretendida, sendo assegurada ao beneficiario 
do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da Clausula Quarta 

desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual 
devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as sequintes informacoes:  

3.2.1. Numero da Ata;  
3.2.3. Ntimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do serviqo;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 servigo devera atender rigorosamente as especificagoes exigidas pela Contratante. 
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4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera iniciar o servicos solicitados em ate 01 (um) dia apOs a  

solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente podera ocorrer 
posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do 
subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes infornnacoes: 
a) Identificagao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao dos servicos a serem executados; 
c)Local onde serao executados os servicos; 
d)Prazo para entrega dos servicos; 
e) Quantidade e medidas do servico, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que verificara a  
possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do certame, juntamente 
com a respectiva nota de empenho.  

4.3.1. Em razao da orqanizacao interna da Secretaria, a requisicao de entrega dos servicos podera  
ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa vencedora.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos servicos caso estes seiam solicitados sem a 
elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao sera responsabilidade ou penalizacao para a  
empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e responsabilizacao  
dos agentes publicos envolvidos por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa elaboracao do  
requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, confiqurando a ma-fe da  
contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao paqamento dos produtos, 
sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para fin de  
recebimento definitivo dos servicos. 

4.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 	:  
recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo preprio no Controle Inter 04 • u no 
Departamento de Compras do Municipio ou na prOpria Secretaria Solicitante, permitind liza • o de 

&cao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
5.1.0 paqamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 28 e ss. do edital, de  

forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apos o recebimento definitivo dos servicos,  
nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 

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

5.3.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 

5.4.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 digs 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: 
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I = 
	(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 

5.5.As despesas corn a aquisicao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas seguintes dotacoes 
orcamentarias: 
Dotacties 
Exercicio 
da 
despesa 

Conta da 
despesa recurso 

Funcional programatica . Fonte_de - Naturez.a -cla 
desioesa 

Q1'.ubo-ida for..) 

2019 1160 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por um representante da Secretaria Municipal 

de Educacao, Cultura e Esporte, conforme Projeto Basica, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no 
curso da execugao do contrato, e de tudo dare ciencia a Administragao, bem como atestar o recebimento dos servigos, 
nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios, ou 
servigo inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn 
a execucao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos, bem 
como prestar toda assistencia e orientacao que se fizer necessaria, o(a)servidor(a) Luciana Zanon, para, junto ao 
representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 
as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, sera° objeto de comunicagao oficial a CONTRATADA, are 
aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, a R (quer 
tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS 
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados sera° confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn os praticados 

no mercado e assim controlados pela Administragao. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores que 

os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a renegociagao 
dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio procedera a 
aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o acrescimo 

de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 

8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado 
no mercado, o orgao gerenciador devera: 
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8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao ao 
praticado pelo mercado; 

8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem 
aplicagao de penalidade; 

8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada a ordem 

de classificagao original do certame. 
8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera: 
8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 

mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, para rever o 
prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias 
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga major, caso fortuito 
ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragoes havidas na 
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos componentes dos custos 
devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisal:), dentre outros criterios, a Administragao adotara, para verificagao dos 
pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de 
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela propria unidade, devendo a 
deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser instruida corn justificativa da escolha do criterio 
e memória dos respectivos calculos, para decisao da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos 
utilizados para a analise do pedido de revisao de pregos sera° devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo 
parte integrante dos autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos servigos enquanto aguarda o tramite do processo 
revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital ConvocatOrio, salvo a hipOte 
liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial ou 	•a 
Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as medida 	veis para 
obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo Onico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhara c6pia atualizada da Ata de Registro de 

Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditOrio 

e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem des hipOteses contidas no edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 7° da 

Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
9.2.1. Por razOes de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
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9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro 
do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nag 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 inid6neo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaracao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. 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) Impedimenta de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de ate dois anos; 

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

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do servigo, calculada sobre o valor total da 
ata de registro de pregos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do 
qual estara configurada a sua inexecugao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, por infragao a qualquer 
clausula ou condigao do edital ou da ata de registro de pregos nao especificada na alinea "a" deste item, 
aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de resci 
contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibili• 	de 
cumulagao corn as demais sangoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando configurada a 
inexecugao total da ata. 

10.3.3.Suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de contratar corn a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 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 o contratado ressarcir a Administragao pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

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

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

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de atos ilicitos 

praticados. 
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10.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante 
o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que Ihes sao inerentes, observando-se o procedimento 
previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

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

10.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PUblica e de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade da conduta do 

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

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

Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 
10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sac) fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os servigos serao recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugao deste instrumento que nao possam ser dirimid s 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer outr Io or e ais 
privilegiado que seja. 	

\iv,/ 
 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
15.1. A execugao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas claus s contratuais e 

pelos preceitos de direito publico, aplicando-Ihes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as 
disposigaes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado corn o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-Ihe todos os seus dispositivos, o edital 
do Pregao Presencial n° 55/2019 , o seu respectivo Projeto Basico, e a proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade corn as 
obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao Presencial n° 
55/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo Excelentissimo 
Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) 	, qualificado 
preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema, 	 de 	 de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

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

Pagina: 1 

Pregao 55/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVICOS 

CNPJ: 	/ - 	 Fornecedor : 
	

E-mail: 

Endereco : 
	

Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 

Inscricao Estadual: 
	

Contador: 	 Telefone contador: 

Representante: 	 CPF: 	 RG: 

Endereco representante: 

E-mail representante: 

Banco: 	 Age ncia: 

Lote : 001 	Lote 001 

Conta: 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

N° Item Descrigao do Produto / Servigo 	 Qtde. Unid. Prego Maximo Marca Modelo Prego Unitario Prego Total 

001 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 	 70,00 JG 129,00 0,00 

QUADRA COM 40 MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

002 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 48 	 50,00 JG 49,00 0,00 

003 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA TRADICIONAL 	 50,00 JG 58,00 0,00 

004 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 	150,00 JG 85,00 0,00 

AUXILIARES, DE 60 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

005 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 	 120,00 JG 409,00 0,00 

AUXILIAR ES E UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO 

006 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SETE COM 2 	 100,00 JG 189,00 0,00 

LINHA E UM MESARIO DE 50 MINUTOS 

007 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS E 	200,00 JG 189,00 0,00 

MESARIO, DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL 

008 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, 	200,00 JG 73,00 0,00 

MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

009 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 ARBITROS 	60,00 JG 149,00 0,00 

QUADRA E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

010 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 	300,00 JG 109,00 0,00 

ARBITROS E 2 MESARIOS. 

PRP) TOTAL DO LOTE : 0,00 

TOTAL DA PROPOSTA : 0,00 

 

CNPJ: . . / - 

esProposta - Versao: 1.1.4.5 

 

24/05/20199 10:37 
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Municipio de Capanema - PR 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 

ANEXO VII 
ORIENTAcOES PARA GERAcAO/REDAcA0 DA PROPOSTA DE PRE90S EM PROGRAMA ESPECIFICO DO 

MUNICiP10 

1. 	Acessar: www.capanema.pr.gov.br  

Pdp. 

Servioos ao cidado 

 

IIIII=IIIII =CM Penal 	003 

 

2.Depois de acessar a pegina do Municipio, clique no link Licitagoes — depois Editais de licitacao e licitacCies na 
Integra. 

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 

Concorrancia Publica 
Totol d•Anip. 

Dispensa de licitagao 
1.1de .9. 97  

Inexigibilidade 
n 

Leilbo 
Nal es Mg. 5 

Pregrm Eletrtinico 
Total do 	7 

Pregh Presencial 
Total. Amps 349 

Tomada de Pregos 
Nkas. 

O a ES 	a Ca Ell r 

	

2.1. 	Abra 	a 	modalidade 	e 	a 	licitagao 
	escolhida. 	Abrir 	o 	link 

http://www.equiplano.com.briclownloads/Slc500/esProposta  v1145.zip  

	

2.2. 	Abra 	a 	modalidade 	e 	a 	licitagao 	escolhida. 	Abrir 	o 	link 

http://www.equiplano.com.bridownloads/S1c500/esProposta_v1145.zip  
Clique corn o botao auxiliar do mouse sobre o arquivo Proposta.esl e apOs em Salvar Link como, conforme tela 

a seguir: 
e. 

..trluarlitfOsilebozettn,414.til+MiNdia-- 	 i I 

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 

Copie os arquivos em seu computador e faca conforme a seguir: 

3. 	PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREDOS- Para informar os valores e as marcas dos produtos 
contidos no anexo, proceda da seguinte forma: 

3.1. 	Para 	 voce 
	

acessar 	 abra 
	

0 
	 arquivo 

http://www.equiplano.com.bridownloads/S1c500/esProposta  v1145.zip salvo em seu computador: que aparecere a 
seguinte tela: 

3.2.Clique em executar 
3.3.Proxima tela 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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0 Cn 	1.113i 5 	(.9 AD 

3.3.1.Clique no arquivo da proposta: 
3.3.1.1.Busque em seu computador o arquivo da proposta que voce salvou do site do Municipio. 

0 	L,111 	k 7,11 	' 
:00 

..X1 W....MOM 	em argue. 	 You01.03.02 bytes em 1 brquIrt 

e 	&I 0 Ea 0 Gg 	ts.". E9v,› 	 ..,170” 9. 

3.4.Proximo passo: clique em dados do fornecedor: preencha todos os campos. 

3.4.1. Abra o campo do Representante, preencha, depois entre no quadro socitario, preencha todos os 
dados. Clique em fechar 

3.5.Vai voltar a tela 

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



1.1 tOrapoda,11.1.1.:45 • ep...ro 	la 
Co 	 kb 

bib blown 
likkokkka. 	 1.1.Mai/ WI.. • *Fs 	91.011 	IMICS• 

         

  

..airlrAWabbakt=brabaggekkiMMEEME 'kklalEMELI, 

    

   

N. 	W.* Lwakic 	 .15kate 	ek•p..00 	 
Ir co,o22JL m11..° 	I 	 

 

    

         

         

         

      

  

Veni..1.14 

  

      

ado 11.65 	 1..651.612. 

0 0 0 0 72 
Municipio de Capanema - PR 

ONlitiLt1 ci 
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3.6.Clique em produtos e servigos: vai abrir todos os lotes e itens da licitagao. 
3.6.1.Devera ser preenchido obrigatoriamente, os pregos, marcas e modelo. 0 valor devera ser digitado 

utilizando o formato 9999,9999. Nao coloque ponto decimal para separar a casas dos milhares, apenas a virgula para 
separagao dos centavos. 

3.6.1.1. Exemplo: Ao digitar o valor nao usa ponto: 
a) Ex. 1520,00 (certo) 1.520,00(errado). 

3.6.1.2. Os valores devem digitados, sempre respeitando a coluna de Pregos unitario maxim° para 
cada item. 

3.7. TERMINO DO PREEENCHIMENTO: 
3.7.1. Apbs o termino da digitagao/gravagao de todos os itens: 

3.7.1.1. Salvar o Arquivo PROPOSTA.ESL em unidade de armazenamento (CD-R ou Pe 
em born estado, bem acondicionado, para que nao sofra danos. (Importante: testar o arquivo que foi gravado. 

3.7.1.2. No Bota'o imprimir proposta, imprimir o documento e coletar assinatura; 
3.7.1.3. Acondiciona-los em envelope adequado identificado conforme solicita o edita 

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

PARECER JURiDICO N° 148/2019 

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Analise previa do Pregio Presencial n° 55/2019. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL. PROCESSO NUMERADO COM 
DOCUMENTOS NECESSARIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS 
SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICKAO DO EDITAL. PARECER 
FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela portaria n°. 

6.906/2017, encaminham para analise desta Procuradoria Municipal, minuta de 

edital de pregao presencial, tipo menor preco, por item, para formacao de registro de 

precos, visando a prestacao de servicos de arbitragem para as competicOes realizadas 

pelo Departamento de Esportes do Municipio de Capanema/Pr, confoinie condicOes 

e especificacOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portarias n° 7.280/2018 - fls. 01; 

II) Solicitacao da contratacao - fl. 02; 

III) Projeto Basico - fls. 03/05; 

IV) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 06/35; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 36; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 37; 

VII) Minuta do edital - fls. 38/57; 

VIII) Anexo 01 ao 07 - fls. 58/72 

E o RelatOrio. 

2. PARECER: 

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

teinios do paragrafo imico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade d r 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramat 202 — Fcvc:46-3552-1122 

Procuradoria.romanti@capanema.pr.gov.br  
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Administracao Publica ao tracar os paid- metros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

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

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

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

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

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

competencia discriciondria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladainente no caso de descumprimento das recomendacdes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

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

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

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

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

servicos da contratacao pretendida pela Administracdo nao constitui tarefa afeta a 

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

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

justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a andlise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da modalidade Pregao Presencial 

No tocante a escolha da modalidade pregao, os fundamentos estao 

assentados em dois fatores: (1) a possibilidade juridica de caracterizacao do objeto 

da licitacao como urn bem/ servico comum, nos termos da lei 10.520/2002; e (2) a 

necessidade de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo servico/bem, 

dentro dos parametros objetivamente fixados no edital. 

Nesse rumo, o Pregao é modalidade de licitacao instituida pela Lei 

Federal n°. 10.520/2002, restrita a contratacao de bens e servicos comuns, corn 

disciplina e procedimentos prOprios visando a acelerar o processo de escolha d 

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

Procuradoria.romanti&apanerna.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

futuros contratados da Administracao em hipOteses determinadas e especificas, 

aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93. A prOpria lei acima 

mencionada, em seu art. 1°, Paragrafo Unico, esciarece o que se deve entender por 

"bens e servicos comuns": 

"Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possum ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificagoes usuais no mercado". 

A doutrina tem muito estudado a abrangencia da expressao "bens e 

servicos comuns", citem-se as consideracties do insigne Professor José dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo" (25' Ed., Editora 

Atlas, p. 304), para quem a amplitude do teimo "bens e servicos comuns" permite a 

adocao do pregao para praticamente todos os bens e servicos: 

"Para especificar quais os bens e servicos comuns, e diante da previsao legal de 
ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 (publ. Em 
9.8.2000). No anexo, onde ha a enumeractio, pode constatar-se que praticamente 
todos os bens e servicos foram considerados comuns; poucos, na verdade, 
estarao fora da relaceto, o que significa que o pregao sera adotado em grande 
escala". 

Tambem o Tribunal de Contas da Uniao, em analise quanto 

abrangencia do significado de bens e servicos comuns, ja se manifestou 

diversas vezes, tais como nos acordaos 313/2004, 2.471/2008, ambos do 

Plenario: 
"11. 0 administrador public°, ao analisar se o objeto do pregao enquadra-
se no conceito de bem ou servico comum, deverd considerar dois fatores: 
os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos no edital? As especificagaes estabelecidas sao usuais de 
mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou servico 
podera ser licitado na modalidade pregao. 
12. A verificacao do nivel de especificidade do objeto constitui urn otimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador ptiblico na identificacao de urn 
hem de natureza comum. Isso na o significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderao ser objeto do pregao, ao contretrio, objetos complexos 
tambe m podem ser enquadrados como comuns (...)". 
(Acordio n° 313/2004 - Plenfiriol 

"19. 0 entendimento de bem comum, de acordo corn diversos autores, 
nada tern a ver corn a complexidade do bem adquirido e sim corn produtos 
que sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alteragaes especificas para o fornecimpto em questao". 
fActirdio n° 2.471/2008 - Plenfirio)  

Au. Pedro Viriato Pctrigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
	

Pa,gina 3 de 6 
Fone:46-3552-1321 - ranial 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuracloria.romanti@apan.erna.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



Pagina 4 de 6 

Municipio de Capanema — PR 
Procuradoria Municipal 

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administracao (Teinio de 

Referencia), bem coma da verificacao de existencia de urn mercado vasto, 

diversificado e capaz de identificar amplamente as especificaciies usuais deste objeto, 

infere-se que este pode ser considerado como bens comuns. 

2.2. Do sistema de registro de prepos  

No caso vertente, Administracao optou pelo sistema de registro de 

precos. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei nr.2  8.666, de 

1993: 
Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao: 

II 
(-4 

- ser processadas através de sistema de registro de precos; 

Para regulamentacao da contratacao por registro de precos, foi editado 

o Decreto n9- 7.892/13, que estabelece as hipOteses de contratacao suscetiveis de 

serem processadas por esta sistematica. E o que estabelece o art. 32.: 

Art. 32  0 Sistema de Registro de Precos poderd ser adotado nas seguintes 
hipoteses: 
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de 
contratacifies frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisiceto de bens corn previscto de entregas 
parceladas ou contratacao de servicos remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisicao de bens ou a contratacao de servicos 
para atendimento a mais de urn orgclo ou entidade, ou a programas de govern; 
ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demand ado pela Administracao. 

Neste prisma, verifica-se que o presente procedimento licitatOrio atende 

aos requisitos legais para a adocao do SRP, notadamente os incisos I, II e IV 

supramencionados. 

2.3. Do Projeto Basico 

Em licitacoes realizadas na modalidade pregao, é obrigatOria a 

elaboracao de terino de referencia ou Projeto Basico, que deve dispor sobre as 

condicOes gerais de execucao do contrato.y  

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

Destarte, limitando-se a examinar a presenca dos elementos essenciais 

do documento, verifica-se que o teimo de referencia atende de maneira suficiente 

aos requisitos legais, pois fornece subsidios claros para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administracao se 

atentar para o disposto no item 27 e seguintes, especificamente no que tange 

as condicoes de recebimento do objeto e a necessidade do respectivo termo de 

recebimento definitivo para possibilitar o pagamento.  

Outrossim, atendidas as ponderacoes acima, como a presente 

licitacao adota o Sistema de Registro de Precos, se faz necessario que a 

Secretaria interessada em contratar se atente ao item 24 do Edital de Licitacao, 

realize o requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, 

anexando-o a Presente Licitacao. 

Ainda nesta toada, seguindo a analise da documentacao 

apresentada, tendo em vista que a aquisicao do objeto deste certame sera de 

forma parcelada, conforme as necessidades da municipalidade, acertadamente 

fora previsto que o fornecimento sera precedido pela elaboracio de um 

requerimento pela Secretaria interessada, constando inforrnacoes necessarias 

que a municipalidade devera fornecer a Contratada, como, por exempla, a 

identificacao dos materiais e a justificativa para a quantidade a ser adquirida, 

documento este que é condicao sine qua non para autorizar e obrigar a licitante 

vencedora a fornecer os bens licitados, os quais deverao ser anexados ao 

processo licitatorio. 

Quanta ao recebimento dos objetos, calha observar que a ausencia 

de confeccao do Termo de Recebimento Provisiirio e Definitivo ensejara a 

responsabilizacao administrativa dos agentes e servidores publicos que se 

omitirem. 

2.4. Da Ata de Registro de Precos 

Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do art. 1°, 

II, do Decreto n° 7.892/13: precos, fornecedores, orgaos participantes e condicOes a 

serem praticadas, conforme as disposicees contidas no instrumento convocathrio e 

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

Procuradoria.romannigpapanemapr.gov.br. 

CAPANEMA - PR 
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Mtnicipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

propostas apresentadas. 

2.5. Da minuta do edital 

A analise da minuta de edital foi conduzida a luz da legislacao aplicavel 

ao presente caso, qual seja, a Lei 10.520/2002, o Decreto Federal n°. 7.892/13, o 

Decreto Municipal n°. 4.118/07, a Lei Complementar Federal n° 123/2006, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem 

como, de foi 	ma subsidiaria, a Lei 8.666/93. 

2.6. Da licitacao exclusiva a ME e EPP 

Consoante as alteracOes introduzidas pela Lei Complementar n° 

147/2014 na Lei Complementar n° 123/2006, que disp6e no art. 47 acerca do 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte nas aquisicOes ptiblicas, revela-se dever da administracao realizar 

licitacOes destinado exclusivam.ente as ME's e EPP's, nas quais o valor individual dos 

itens de contratacao sejam de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Nesse diapasao, analisando o Projeto Basic° constata-se que, de fato, 

os itens que compOem o objeto desta licitacao enquadram-se no limite individual de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), razao pela qual conclui-se acertada a realizacao 

desta licitacao destinada exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente a 

publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora rubricados 

corn o intuito de identificar a documentacao examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacio deste 

edital no portal eletrOnico do Municipio de Capanema, em atendimento a Lei 

Federal 12.527/2011. 

Capanema, 23 de maio de 2019. 

8tg7k4LA0-' 
Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Rarbos,:' 
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Americo-Belle 
Prefeito Municipal 

t 0 '7 

Municipio de Capanema - PR 

AUTORIZAcA0 PARA LICIT/WA- 0 

Capanema - PR, 24 de maio de 2019 

Assunto: Pregao Presencial n° 55/2019 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitacao 

Considerando as informagoes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a licitacao 
sob a modalidade PREGAO, que tern por objeto o CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE 
ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREcOS, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitacao a aquela nomeada pela Portaria N° 7.280 de 07 de dezembro de 2018. 
Encaminhe-se ao Setor de Licitagoes para as providencias necessarias. 

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



AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N°  55/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pOblico que 
real izara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n°55/2019 
Tipo de Julgamento: Mellor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES 
REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO 
MUNICiPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$189.150,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Cento e Cinqiienta 
Reais) 
Abertura das propostas: 15:00 horas do dia 10/06/2019 
Local: Setor de LieitacOes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,24 de maio de 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 



ORGAO DE DIVULGAcA0 

DOS ATOS OFICIATS DO 

UMCIPIO OE'CAPANE:M" 
3ATO DL 201,) - EDIcA0 0271 

Local: Setor de Licitag5es da Prefeitura Municipal de Capanema, 

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

Centro. 
Demais informagoes poder5o ser obtidas no enderego acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR,24 de maio de 2019 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

, 

PREGAO PRESENCIAL 43/2019 

AVISO DE RETIFICACAO DO EDITAL 

A pregoeira Sra Roselia Kriger Becker Pagani, torna pUblico, a todas as 

empresas interessadas em participar do referido certame, a retificagao 

do Edital do Prega-o Presencial 43/2019, com a alterag5o descritas a 

seguir. 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS 

DE CONSULTAS MEDICAS NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA E 

PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL 

DE CAPANEMA PR. 

NO EDITAL ITEM 1. 6.. Integram o presente EDITAL, independente- 

mente de transcrigAo: 

Onde Lia-se: 

Projeto Basic(); 

Anexo I — Modelo de declarag'ao de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitack; 

Anexo II — Modelo de procurag5o para credenciamento; 

Anexo III — Declaragao Unificada 

Anexo IV — Modelo de declaragao de micro empresa e empresa de 

pequeno Porte; 

Anexo V — Minuta do Contrato; 

Anexo VI— Proposta de pregos; 

Anexo VII- Orientag5o para gerag5o/redagao da proposta de pregos em 

programa especifico do Municipio. 

Anexo VIII- Modelo de Planilha de Custos e Formag5o de Pregos 

Leia-se: 

Projeto Basico; 

Anexo I — Modelo de declarag5o de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitag5o; 

Anexo II — Modelo de procurag5o para credenciamento; 

Anexo III — Declaragao Unificada 

Anexo IV — Modelo de declaragAo de micro empresa e empresa de 

pequeno porte; 

Anexo V— Minuta do Contrato; 

Anexo VI— Proposta de pregos; 

Anexo VII- Orientag5o para gerag5o/redag5o da proposta de pregos em 

programa especifico do Municipio. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 24 de maio de 2019 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira 

LAUXIIIIMF NIffe.' 

LEIS 
LEI N° 1.695, DE 24 DE MAIO DE 2019. 

DispOe sobre a autorizaga-o pars firmar acordo de parcelamento de 

debitos previdenciarios, perante a Secretaria da Receita Federal — INSS 

e da outras providencias. 

ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

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

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administrag5o 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N2 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

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

Fone: 46 3552-1321 

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

Capanema - Parana 

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

Secretario de Administrag5o: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educaga'o, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finances: Luiz Alberto Lett 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de SatIcle: Jonas Welter 

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 

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

Fax: (46) 3552-3217 

E-mail: capanemacamara@gmail.com  

Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

ereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

'Vereador: Edson Wilmsen - 19 Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 22 Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N9  55/2019 

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

alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Prega) Presencial n955/2019 

Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE 

ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO DEPARTA-

MENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSA-

DO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 

Valor: R$189.150,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Cento e Cinquenta 

Reais) 

Abertura das propostas: 15:00 horas do dia 10/06/2019 



03/06/2019 

EPR 

Mural de Licitagoes Municipais 

Voltar 

Registrar processo licitatOrio 

  

	Informacoes Gerais 

    

      

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

     

 	Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informer) no SIM-AM- 

Ano* 2019 

Modalidade IPregao 

No licitacab/dispensa/inexigibilidade* 55 

  

  

       

 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credit° 

   

    

A licitack utiliza ester recursos? 

      

NUmero edital/processo 55 

     

Descricao do Obieto* CONTRATACA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA 

AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PRECOS 

   

Forma de Attach° I Manor Prego 

     

Dotacao Orcamentaria* 0700227812270122721160339039 

    

Preco m6ximo/Referencia de prego - 189.150,00 

R$* 

Data de Lancamento do Edital 27/05/2019 

Data da Abertura das Propostas 10/06/2019 

     

Ha itens exclusivos para EPP/ME? Sim 

Ha cota de participacZio para EPP/ME? Sim 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratacao de EPP/ME? i N159 

Ha prioridade para aquisicoes de microempresas regionais ou locals? Sim 

Perceptual de participaggo: 25,00 

 

[ tblcifirion• 

CPF: 63225824968 (Logout) 

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



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 LicitagOes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 14:32 

Para: 	 licitacao@capanema.prgov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITACAO 

Novo cadastro: 

Raz5o social: 8666 Logistica, Transporte e Servigos Tecnicos LTDA - ME 

CNPJ: 10.989.026/0001-68 

Enderego: EST PORTO SAO JOSE A LOANDA KM 05 LOTE 33 GLEBA 21 

Telefone: 4434252412 

-mail: 8666.1uany@gmail.com  

Modalidade/Edital: PREGAO/55 



licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 11:06 

Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITA00 

Novo cadastro: 

Raao social: MARCIO ANDRE FADUL VILAS BOAS-SERVICOS-ME 

CNPJ: 28.758.410/0001-15 

Enderego: Avenida Armelindo Trombini, 3320 

Telefone: 44999169000 

-mail: vbp-daniel@hotmail.com  

Modalidade/Edital: PREGAO/55/2019 

1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitagoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 10:59 

Para: 	 licitacao@capanema.prgov.br  

Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcA0 

Novo cadastro: 

Raz'ao social: ASSOCIAcAO VILAS BOAS 

CNPJ: 09.194.360/0001-46 

Enderego: Avenida Armelindo Trombini, 3320 

Telefone: 44999169000 

mail: vbp-daniel@hotmail.com  

Modalidade/Edital: PREGAO/55/2019 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br 
	 V J 0 

De: 	 Licitacties - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 5 de junho de 2019 08:42 
Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITACAO 

Novo cadastro: 

Raz'ao social: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

CNPJ: 05738824000187 

Enderego: AVENIDA BRASIL, Ng 1578, CENTRO, CAPANEMA/PR 

Telefone: 46999110418 

c 'ail: eldo@blume.com.br  

Modalidade/Edital: Presencial/55/2019 



043 r."  U Z.) 0 
.1 	1 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 
Enviado em: 	 segunda-feira, 10 de junho de 2019 10:02 
Para: 	 licitacao@capanema.prgov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcAO 

Novo cadastro: 

Razao social: L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

CNPJ: 28.927.191/0001-50 

Enderego: R SAO FRANCISCO 155 apto 03, centro - Santa Tereza do Oeste - Parana CEP 85825-000 

Telefone: 46 991010262 

e 	lunalvabernardi@hotmail.com  

Modalidade/Edital: P. P reg./55/2019 



CREDENCIAMENTO DA EMPRESA 

ASSOCIA00 DOS ARBITROS DA 
FRONTEIRA 



Capanema/PR, 05 de Junho de 2019. 

ASSOCIAcA0 DOS ARBITROS DA FRONTEI 
Av. Brasil, 1578, Centro, Capanema - PR. 

CNPJ: 05.738.824/0001-87 
ANEXO I 

.,0, 

DECLARAcA0 PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAcA0 

Capanema/PR, 05 de Junho de 2019. 

Ao Municiplo de Capanema - PR 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro 

85.760-000 — Capanema — PR. 

REF. PREGAO PRESENCIAL N.9.55/2019 

Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaramos que, nos termos do art. 42, VII, da Lei n.2 10.520/2002, a 

empresa ASSOCIAcAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA cumpre plenamente os requisitos de 

habilitag5o para o PREGAO PRESENCIAL N2. 55/2019, cujo objeto é a CONTRATAcAO DE 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS 

PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNIC1P10 DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS, conforme descric5o constante no Edital. 

SILVERIO LUIZ SCHNEIDER 

RG: 4.092.018-8 CPF: 554.487.049-72 

PRESIDENTE 
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CAPITUL01  

Art. 1 — A Associacao dos Arbitros da Fronteira,  denominada "A.A.F"., entidade corn 
personalidade juriclica na forma da lei civil, corn sede na avenida Brasil 1578 centro cidade de 
Capanema do Estado do Parana, fundada em 27 de junho do ano de 2003 é uma sociedade 
SEM FINS LUCRATIVOS e de carater representativo, cultural, filantropico e social, constituida 
pelos arbitros necessarios em futebol de campo, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, 
basquete de rua, bets bola, bocha, bola°, xadrez, tenis de mesa, futebol, futebol de area, volei 
de praia, badminton, atletismo, futebol suico e outras modalidades esportivas, regida pelo 
presente estatuto. 

Paragrafo Onico - Associagao dos arbitros da Fronteira (A.A.F) se abstera de qualquer 
envolvimento em questoes politicas e religiosas, incompativeis com a sua finalidade, bem como 
nao pleiteara postos estranhos a sua finalidade. 

Art. 2 - A Associagao dos arbitros da Fronteira (A.A.F) durara por tempo indeterminado. 

Art. 3 — A Associagao dos arbitros da Fronteira (A.A.F) finalidade principal a protege° dos 
arbitros, visando melhorias e seguranga na conduce° dos trabalhos, corn autonomia e 
independencia; 

Art. 4 — A Associagao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) tern ainda por fim: 

a) Colaborar de maneira estreita e decisiva corn administracao esportiva municipal e regionais, 
objetivando o aprimoramento e a uniformizacao das arbitragens em todos os niveis, obtendo 
assim melhor indice tecnico e disciplinar em todas as modalidades dos extremos sudoeste do 
Parana. 

b) Defender de todas as formas ao seu alcance, os interesses da classe procurando sempre 
incentivar o espirito de cordialidade entre seus associados; 

c) Manter sede social para reunioes, debates e recreagoes dos associados; 

d) Promover reunioes de carater social, cultural e desportivo entre seus associados. 

Art. 5 — A Associagao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) adotara como simbolo o Marco da 
Fronteira (Brasil/Argentina), nas cores amarela, azul e verde. 
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CAPITULO II  

DO QUADRO SOCIAL 
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Art. 6 - Os seus associados nao respondem individualmente por obrigagOes contraidas pela 

Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F). 

Art. 7 — 0 quadro social da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) tera as 
seguintes categorias de sOcios: 

a) SOcios Fundadores 

§ 1° - Sao considerados socios fundadores aqueles que tenham participado da Assembleia Geral 
de Fundagao da entidade, e que nesta epoca preencheram todos os requisitos estabelecidos no 
Art. 15 deste estatuto. 

§ 2 ° - Sao considerados socios contribuintes aqueles que venham a se inscrever anualmente na 
Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

Art. 8 — Para se integrar a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), o Arbitro 
Associado devera pagar uma mensalidade anual (JOIA1) no valor que sera estipulado a 
cada ano em assembleia geral de eleicao da nova diretoria. 

Art. 9 — Os direitos dos sOcios sao pessoais e intransferiveis. 

Art. 10 — Sao direitos absolutos dos socios: 

a) De qualquer categoria 

1- Frequentar as dependencias sOcias e recreativas da Associacao dos arbitros 
da Fronteira (A. A. F).  

2 — Participar de todas as atividades sociais, desportivas e culturais promovidas 
pela Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

b) Contribuir em dia com suas obrigacoes: 

1- Participar das assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias; 

2 — Votar e ser votado 

§ 1°- Somente brasileiros nato ou naturalizado poderao ser eleitos para a Diretoria 
e Conselho Fiscal da A. A. F. 

§ 2° - Considera-se sock) em dia com suas mensalidades, aquele que nao tenha 
qualquer especie de debit° junto a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A.  
F).  Que possua na qualidade de contribuinte o respectivo comprovante de estar 
em dia com suas mensalidades conforme estabelece o sistema de cobranca em 
vigor. 

§ 3° - Somente podera ser eliminado o sOcio por justa causa, sendo a mesma 
devidamente apreciada, julgada e homologada pela Diretoria, sendo direito do 
associado a defesa previa por escrito e sustentado or- Imente se assim o quiser 

Mensalidade anual. Prefeitura Municipal de Capanerna 
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ou através de seu procurador (advogado) devidamente documentado. ApOs isto 
sera feito o veredito da Diretoria quando entao poderao ser cassados todos os 
seus direitos, nao cabendo direito a recurso. 

Art. 11 — Sao deveres do s6cio: 

a) Obedecer as disposicOes estatuarias e as decisoes emanadas da Diretoria e 
Assembleia Gerais. 

b) Acatar as decisOes dos oponentes de qualquer dos Diretores da Associacao 
dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

c) COMUNICAR a Diretoria da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  
E dos associados; estes por intermedio de escola, toda e qualquer mudanca de 
endereco residencial e comercial, estado civil e outras informagoes consideradas 
necessarias e de interesse da secretaria da associagao; 

d) Exercer corn dedicagao e zelar qualquer cargo para o qual venha a ser 
escolhido ou indicado; 

e) Abster — se de discussOes em assuntos de natureza politica e/ou religiosa nas 
dependencias da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  Ou mesmo 
em reunroes por elas programadas; 

f) Pagar em dia sua contribuicao anual de acordo corn o que for determinado pela 
Diretoria, bem como a sua contribuicao sobre os seus jogos trabalhos. 

g) Zelar pela conservagao dos bens e benfeitorias da Associacao dos arbitros 
da Fronteira (A. A. F).  Indenizando-a de qualquer prejuizo que the causar por 
imprudencia, negtigencia ou impericia; 

h) Pagar,quando cobrado desde que corn uma semana de antecedencia os cinco 
por cento dos valores recebidos em escolas pela Associacao dos arbitros da 
Fronteira (A. A. F).  

Art. 12 — Cabe a Diretoria decidir sobre a admissao de novos s6cios contribuintes, bem 
como a exclusao de associados. 

Art. 13 - Os sOcios estarao sujeitos a seguintes penalidades: 

a) Advertencia 

b) Suspensao 

c) Exclusao 

d) Eliminagao 

Paragrafo Unico — As penalidades serao impostas pela piretoria, que sera 
sempre por Biftetitea Municipal de Capanerne 
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Art. 14 — Estao sujeitos a pena ADVERTENCIA os socios que cometerem atos de 
indisciplina nas dependencias da A. A. F. ou em qualquer outro local onde esteja a 
servigo da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  Ou assistindo a qualquer 
evento que envolva associados. 

Art. 15 — Aplicar-se a a pena de SUSPENSAO: 

a) Aos sodas reincidentes especificos ou genericos nas faltas previstas no artigo 
anterior; 

b) Aos que infringirem qualquer dos dispositivos deste Estatuto, de regimento 
interno, regulamentos as demais resolugoes ou portarias baixadas pelos Orgaos 
da administragao; 

c) Aos que derem publicidade as questoes privadas da associagao com intuito de 
escandalos e violagao da etica profissional, ressaltando sempre o direito de 
criticas honestas, ponderada e construtiva, desde que ditas de forma correta e 
vericlica. 

d) Aos que desrespeitarem os membros dos Orgaos da administragao ou seus 
representantes autorizados, quando no exercicio de suas fungOes e atribuigOes; 

e) Aos que praticarem agressOes fisicas ou morais, ou se portarem de forma 
incorreta nas dependencias da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) 
ou em suas reunioes de qualquer natureza por ela organizadas, dentro ou fora da 
se social. 

§ 1° - A pena de SUSPENSAO tera sua duragao estipulada pela Diretoria, sendo 
no minima 07 (sete) dias e no maxima 360 (trezentos e sessenta) dias; 

§ 2° - A pena de SUSPENSAO inibe os socios do gozo dos direitos estatuarios, 
porem, nao os isenta do pagamento de sua mensalidade e a anualidade. 

Art. 16 - Estao sujeitos a EXCLUSAO, os socios que: 

a) Reincidirem nas faltas do artigo anterior; 

b) Atrasarem o pagamento de suas contribuigoes ou de outros compromissos para 
com a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F),  nao os saldando no prazo 
maxima de 30 (trinta) dias a contar da data de expedigao do respectivo aviso, 
salvo motivo relevante alegado em tempo habil e aceito pela Diretoria. 

Paragrafo unico- 0 soda excluido podera ser readmitido no quadro social desde 
que solicite por escrito a Diretoria, cabendo a esta decidir sobre a readmissao ou 
nao, sendo que esta readmissao somente podera ser concedida pela Diretoria a 
ser empossada depois daquela que decidiu pela sua EXCLUSAO. 

Art. 17 — Estao sujeitoprti  N ieRitaktg. 	LAI* r 	
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a) Sendo incorporado ao quadro social da Associacao dos arbitros da Fronteira 
(A. A. F),  apresentarem informacoes inverldicas ou documentacao falsa; 

b) Por procedimento incorreto tragam desprestigio a classe, a Associacao e aos 
membros da Diretoria; 

c) Prejudicarem os interesses relevantes da Associacao dos arbitros da 

Fronteira (A. A. F).  

d) Por atos, palavras ou gestos, dentro ou fora da sede, ofendam o nome, a 
representacao, o credit° da Associacao; 

e) Lancem a discordia e a desarmonia entre os associados; 

f) Por sentenca passada em julgado, sejam condenados por crime comum cuja 
causa torne indesejaveis a convivencia da Associagao ou incompativeis com seu 
ambiente moral, profissional e social; 

g) Desrespeitarem ostensivamente ou deliberadamente as resolucoes dos Orgaos 
administrativos da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

h) Desviem receitas e valores da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A.  

i) Sejam envolvidos em casos de SUBORNO, que como agentes ou pacientes 
intermediarios ou alterem documentos a fim de colher ou proporcionar beneficios 
proprios ou a terceiros. 

Art. 18 — Nenhum socio podera ser punido com pens de SUSPENSAO, EXCLUSAO ou 
ELWIN/WA° sem que apresente antes sua defesa ampla. 

§ 1° - A defesa ampla devera ser feita a Diretoria e sera por escrito e/ou verbal, 
dentro do tempo habil; 

§ 2°- 0 sock) que nao apresentar sua defesa ampla dentro dos prazos 
estabelecidos pela Diretoria estara automaticamente admitida sua culpa; 

§ 3° - Este prazo estabelecido pela Diretoria nao podera ser menos que 48 
(quarenta e oito horas) e mais de 5 (cinco) dias consecutivos; 

Art. 19 — As faltas nao enumeradas no artigo anterior sera° apreciadas e julgadas pela 
Diretoria de acordo corn sua gravidade. 

Art. 20 — Qualquer s6cio podera dar conhecimento a Diretoria da Associacao dos 
arbitros da Fronteira (A. A. F),  de faltas 
associados, sempre por escrito. 
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Art. 21 — 0 socio EXCLUIDO e/ou ELIMINADO, nao podera frequentar a sede e demais 
dependencias da Associacao. 

Art. 22 — A Diretoria proibira o ingresso nas suas dependencias sociais de pessoas cujas 
presences sejam consideradas prejudiciais as atividades desenvolvidas pela 
Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

Art. 23 — Das penas de Suspensao, Exclusao e Eliminacao, cabe recursos a Assembleia 
Geral. 

Paragrafo Unico — A Assembleia Geral convocada para apreciar estes casos tera 
carater extraordinario de acordo corn o disposto no Art. 27 e seus respectivos paragrafos. 

CAPITULO III  

DOS ORGAO DA ASSOCIACAO 

Art. 24 — Sao considerados Orgaos da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F):  

a) Assembleia Geral; 

b) A Diretoria 

c) 0 Conselho Fiscal 

CAPITULO IV 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 25 — A Assembleia Gera! é constituida pela reuniao dos associados contribuintes 
em pleno gozo e em dia corn seus pagamentos, e tern por finalidade e competencia: 

a) Resolver os conflitos entre os demais poderes da Associacao dos arbitros da 
Fronteira (A. A. F);  

b) Reunir- se ordinariamente uma vez a cada 1 ano para eleger a nova Diretoria, 
e extraordinaria, delibera por maioria de votos dos presentes, salvo expressa 
determinacao em contrario deste Estatuto, e so pode ocupar-se dos assuntos 
mencionados no Edital da respectiva convocacao. 

Art. 26 — A cada Assembleia Geral convocada, seja ela Ordinaria ou Extraprdinaria, 
havers na entrada para a mesma, urn Livro de Presencas onde todos os associados 
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presentes acrescentarao seus nomes e respectivas assinaturas, sendo este ato de 
carAter obrigatorio por todos aqueles que estiverem presentes na respectiva Assembleia 
Geral. 

Art. 27 — Compete ao Presente da Assembleia Geral: 

a) Orientar os trabalhos; 

b) Manter a ordem durante as mesmas; 

c) Resolver as questoes de ordem; 

d) Conceder ou cassar a palavra dos oradores; 

e) Abrir e encerrar discussoes e proceder as votagoes; 

f) Proclamar os resultados. 

Art. 28 — Compete ao Secretario da Assembleia Geral: 

a) Ler os expedientes; 

b) Ler a proposta e indicagees apresentadas a mesa 

c) Proceder a contagem de votos; 

d) Redigir a Ata da Sessao da Assembleia Geral, tomando nota dos debates a 
proporgao do desenvolvimento dos trabalhos, de modo a se achar concluida para 
ser votada na mesma sessao, e devidamente assinada pelos componentes da 
Mesa Diretora; 

e) Providenciara apresentagao do Livro de Presengas em local de facil acesso aos 
associados presentes na Assembleia Geral, para que estes possam anotar suas 
presengas e assina-lo. 

CAPITULO V 

DA DIRETORIA 

Art. 29 — A Diretoria da Associaoao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), Orgao de Poder 
Administrativo, é composta de: 

a) Presidente 
Prefeitura   
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b) Vice- Presidente 

c) Secretario 

d) Vice- Secretario 
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e) Diretor Financeiro 	 ..... -•-- 

f) Vice- Diretor Financeiro 

g) Conselho Fiscal 

h) coordenador de arbitrageur 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 30 — 0 Conselho Fiscal, Orga'o de fiscalizacao da Associacdo dos arbitros da 
Fronteira (A. A. F),  compor-se-a de tres (3) membros efetivos e tits (3) membros 
suplentes, eleitos por Assembleia Geral, junto corn a Diretoria, corn mandato de urn (1) 
ano, e tern como funcao: 

a) Examinar mensalmente, ou em qualquer tempo, os Livros, Documentos e 
Balancetes da Tesouraria e posicao do caixa, devendo a Diretoria prestar todas 
as informacoes solicitadas; 

b) Apresentar a Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento economic°, 
financeiro e administrativo da  Associacdo dos arbitros da Fronteira (A. A. F);  

c) Denunciar a Assembleia Geral, erros administrativos ou qualquer violacao da 
lei ou do estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas inclusive, para que 
possa em cada caso, exercer plenamente sua funcao fiscalizadora; 

d) Convocar a Assembleia Geral quando ocorrer motivo grave e urgente; 

§ 1° - 0 Conselho Fiscal reunir-se-6 mediante a convocacao da Assembleia Geral 
ou do Presidente da  Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) e/o/u 'em 
carater extraordinario; 

§ 2° - 0 Conselho Fiscal sera presidido ern suas reuniaes pelo membro mais idoso. 

Art. 31 - Os trabalhos escritos do Conselho Fiscal so sera° considerados pareceres 
quando assinados, pelo menos, por dois(2) de seus membros efetivos ou efetivados. 



Art. 32 — Os membros do Conselho Fiscal nao poderao ser reeleitos para o mesmo 
Conselho. 

 

CAPITULO VII 

 

DA DIRETORIA E SEUS MEMBROS 

   

Art. 33 — A Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), sera administrada por uma 
Diretoria conforme consta no Art.28, Capitulo V, do presente Estatuto. 

Art. 34 — Todos os cargos de Presidente, Vice- Presidente, Diretor Financeiro, Vice-
Diretor Financeiro, Secretario e Vice-Secretario sao eletivos, podendo os mesmos serem 
reconduzidos aos seus cargos conforme deliberacao da Assembleia geral ordinaria. 

Art. 35 — Vagando o cargo de Presidente, seja por qualquer motivo, cumpre ao Vice-
Presidente assumir a direcao da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F),  
convocando imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinaria para eleicao do novo 
Presidente, o qual completara o tempo restante do mandato, se o mesmo nao tiver sido 
cumprido ate sua metade. 

Art. 36 — Compete a Diretoria da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), 
coletivamente, alem de outras atribuicoes contidas neste estatuto: 

a) Administrar executivamente a Associacao, pugnando pelo seu 
engrandecimento e prosperidade; 

b) Cumprir o Estatuto, Regimento Interno e outros Regulamentos; 

c) Reunir-se ordinariamente uma vez a cada mes, e extraordinariamente, 
mediante convocagao do Presidente ou Conselho Fiscal; 

d) Apresentar, em forma de impresso, o Relatorio Anual do Presidente relativo aos 
trabalhos sOcios, culturais e desportivos, abrangendo os diversos setores da 
administracao o qual sera apresentado aos associados. 

Art. 37 — Cabe a Diretoria a elaboracao dos Regimentos ou Regulamentos internos 
referentes aos Orgeos cooperados, e so sera° aplicados apps a aprovacao da 
Assembleia Geral. 	 Prefertura Municipal de Capanema 
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Art. 38 — A Presidencia da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) compoe-se 
do Presidente e Vice- Presidente, eleitos para urn period° de 1 ano em votagao direta na 
forma estabelecida no Artigo 13 deste Estatuto. 

Art. 39 — Ao Presidente da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) compete a 
funcao executiva na administragao da entidade, corn amplos poderes de representagao, 
inclusive em juizo, podendo constituir Procuradores. 

§ 1° Ao Presidente em exercicio dos poderes referidos neste artigo, cumpre a 
adocao de quaisquer medidas julgadas oportunas a ordem ou aos interesses da 
Associagao, inclusive nos casos omissos ou urgentes que sujeitarem este 
Estatuto a controversia de interpretacOes; 

§ 2 ° Ao Presidente alem das denials atribuicoes aqui prescritas, compete ainda: 

a) Presidir a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), superintender as 
suas atividades e promover a execucao de seus servicos; 

b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais leis acessOrias, como tambern 
executar as resolucoes prOprias e as dos poderes da Associagao; 

c) Convocar e presidir as reunioes de Diretoria, obedecendo ao disposto nas leis 
ou atos da entidade, corn direito a voto de qualidade; 

d) Nomear e dispensar os membros da Diretoria, bem como dos departamentos e 
demais orgaos sujeitos a sua superintendoncia; 

e) Assinar, privativamente as correspondencias da Associagao, quando dirigidas 
aos poderes e Orgaos de hierarquia superior, delegando competencia; 

f) Assinar, juntamente corn o Direito Administrativo Financeiro, cheques, bem 
como quaisquer papeis de credito ou documentos que envolver responsabilidade 
juridica e financeira; 

g) Rubricar os livros da Associagao e assinar corn Diretor de Secretarias os 
diplomas e titulos conferidos; 

h) Assinar as atas das reunioes da Diretoria e das Assembleias, juntamente corn 
o Diretor da Secretaria e, autorizar a publicacao do comunicado oficial de todos 
os seus atos e decisoes, assim como aos demais poderes ou Orgao, transmitindo-
os aos associados. 

Art. 40 — Ao Vice-Presidente, compete substituir o Presidente nas suas falls ou 
impedimentos corn os mesmos direitos e responsabilidades e sucede-lo no caso de vaga 
para o fim previsto no artigo anterior. 

Prefeitura Municipal de capanema 

Art. 41 — Compete ao Secretarile 	quo este 	
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a) Orientar as atividades da Secretaria: 

b) Secretariar as reuniOes e Assembleias Gerais, elaborando as respectivas Atas; 

c) Expedir e assinar, juntamente corn o Presidente, os Editais, Avisos e Circulares; 

d) Manter a guarda e a boa ordem da escrituracao dos Livros Atas e demais Livros 
e papeis de arquivos da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F). 

Art. 42 - Compete ao Diretor Financeiro: 

a) A direcao de todos os servicos de Tesouraria, Caixa e responsabilidade pela 
escrituracao dos Livros Contabeis, bem como, a guarda de valores, abertura de 
contas bancarias, fiscalizacao de arrecadacao de renda, e a organizacao dos 
balancetes mensais previsto neste Estatuto. 

Paragrafo Unico — 0 Diretor Financeiro devera tambern assinar, juntamente corn o 
Presidente da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F), todos os cheques, 
papeis de credit°, documentos e contratos que instituem obrigagoes de carater 
financeiro, cumprindo-Ihe adotar as providencias necessarias ao perfeito funcionamento 
da Tesouraria. 

Art. 43 - Compete ao Vice- Diretor Financeiro: 

a) Substituir o Diretor Financeiro em todas as funcOes, na sua falta ou 
impedimento legal, corn todos os direitos e obrigacoes. 

b) De acordo corn a orientaceo do Diretor Financeiro ajudar nas obrigacoes do 
setor. 

CAPITULO IV  

DO PROCESSO ELEITORAL E POSSE 

Art. 44 - As condigoes para votar e ser votado no processo eleitoral estabelecerao 0 
constante do Artigo 13 deste Estatuto. 

§ 1° - As chapas devem ser apresentadas corn requerimentos datilografados em 
2 (duas) vias, 7 (sete) dias antes da data marcada para a eleicao, sendo que, 1 
(uma) via sera devolvida ao interessado com o respectivo aceite do Secretario. 

§ 2° - As eleigoes sera° sempre realizadas na 2a  quinzena do mes de feyeteiro. 

§ 3° - A votacao sera encerrada quando todos os s6cios presentes em condicOes 
de votar, votarem, isso obedeega ra  a 
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devera ser afixado em Edital. Nlao devera ser aceita a votagao de nenhum 
associado retardatario; 

§ 4° - Contatadas as sobrecartas e verificando — se que nao excederam ao nOmero 
de votantes e que tambern nao faltaram nenhuma em relacao a este mesmo 
nornero iniciar-se-a a apuragao, em outra sala ja previamente determinada, corn 
a presenca de urn Presidente do Trabalho, urn secretario para lavrar a respectiva 
Ata, e os postulantes ao cargo de Presidente da Associacao dos arbitros da 
Fronteira  (A. A. F). 

§ 5° - Sera proclamado vencedora a Chapa que obtiver o major nOmero de votes, 
em caso de empate, sera vencedor aquela Chapa que apresentar como 
Presidente o candidate mais idoso. Persistindo o empate, nova eleicao devera ser 
marcada dentro de 5 (cinco) dias no maximo; 

Art. 45 - A posse da Diretoria eleita realizar-se-6 imediatamente apes a apuragao dos 
votes. 

    

 

CAPITULO X 

 

    

DO PATRIMONIO 

 

    

Art. 46 — Constituirao patrim6nio da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F): 

a) Os bens imeveis e os valores adquiridos, e as rendas proporcionadas pelo 
mesmo; 

b) As contribuicOes dos associados; 

c) As deagOes e os legados; 

d) As receitas extraordinarias que obtenha por outros meios compativeis corn os 
propOsites da Associacao. 

Art. 47 — Os recursos, inclusive rendas da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. 
A. F), somente poderao ser aplicados visando a representatividade, a defesa dos 
interesses da classe e de seu sOcio e a assistencia social, cultural, recreativa e 
desportiva dos associados, bem como prestar filantropia a sociedade necessitada, corn 
aprovacao de criterios pela Diretoria. 

Paragrafo Unice- Somente podera usufruir do beneficio de que trata o caput deste artigo 
o associados em dia corn suas mensalidade e em pleno gozo de sews direitos socials, 
desde que tenha contribuido pelo pg,Oeletninimo de 6 (seis) meses. 
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Art. 48 - A Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F), somente podera receber 
doagoes quando estas nao importarem em qualquer restric-ao as suas finalidades e nao 
tiverem o carater pessoal, devendo a respectiva aceitacao ser manifestada pela Diretoria. 

 

CAPITULO XI 

 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

   

Art. 49 - Todas as Fungoes e cargos existentes na conformidade deste Estatuto ou que 
a ser criados como consequencia dele, dos regulamentos corn as restricties dos 
dispositivos estatuarios, sera° se use privativo dos s6cios e nao poderao ser direta ou 
indiretamente remunerados, salvo casos especiais, corn a aprovacao do Conselho Fiscal 
e o respectivo aval do Presidente da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F). 

Art. 50 — A dissolucao da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F), so podera 
ocorrer por motivos de dificuldades insuportaveis e que deliberara em Assembleia Geral 
especialmente convocada para este fim, corn a presenca de 2/3 (dois tercos) do numero 
total de associados contribuintes em plena gozo de seus direitos. 

Art. 51 — Cabe a Assembleia Geral, convocada nos termos do Artigo anterior decidir 
sobre todos os assuntos relativos a dissolucao, inclusive o destino de bens imoveis e 
mOveis, que reverterao em beneficio de Instituicoes de Caridade devidamente 
oficializadas. 

Art. 52 - As deliberacoes sobre a dissolucao Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. 
A. F) somente sera juridicamente valida, se aprovada por 2/3 (dois tercos) no mil-limo de 
seus associados contribuintes, em pleno gozo de seus direitos. 

Art. 53 — A iniciativa de propositura de reforma do Estatuto da Associacao dos arbitros 
da Fronteira  (A. A. F) cabe exclusivamente a Diretoria. 

CAPITULO XII  

DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS 

Art. 54 — A primeira Diretoria e o primeiro Conselho Fiscal da Associacao dos arbitros 
da Fronteira  (A. A. F) sera° empossados ao termino da Assembleia Geral da Fundacao. 

Art. 55 — Este Estatuto entry em vigor na dataamduenicsouaai  pdeubclicapaonrea  m Diana Oficial do 
municipio devendo ser registrado errpceg:fictuioeesdteedTociutUmleOnSto eeco.  Documentos, e somente 
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Capanema, 18 de maio de 2017. 

Pr:esid 	OILSON CHICOSKI 

CPF: 804.407.709-04 

RG: 5.340.932-6 

Rua: Padre Cirilo, 1772 

Bairro: Sao Cristdvao — Capanema PR 

Financeiro: Marcos Odair Nos 

CPF: 019.515.839-30 

RG: 6.063.44-5 

Rua: Para, 60 

Bairro: Sao Cristdvao — Capanema PR 

retor

a  to> de> 

Vice-Presidente: TAMAR MONDINI 

CPF: 899.358.299-87 

RG: 5.792.086-6 

Linha Riograndense sn°. 

Cristo Rei — C 

Vice-Diretor Financ o: Silverio Luiz Schneider 

Vice-Secretario: Clair Rodrigues dos Santos 

CPF:746.515.609-20 

RG: 4.212.213-0 

Av: Espirito Santo, s/n 

Centro — Capanema PR 
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podera ser reformado, no todo ou em parte, por deliberagao em Assembleia Geral, de 
conformidade corn o Art. 25, por maioria de 50%, mais urn (a), dos presentes, em dia 
corn suss mensalidades, ressalvando o contido no 2° do Art. 14 deste Estatuto. 

Secretaria. hiago Alexandre de Wallau 

CPF: 040.808.019-12 

RG: 6.829.614-5 

Rua: Soledade, 998 

Centro — C;:...:...1 nema PR 

L 
Advogado 'Ill$1,1Rodrigo Szimanski 

OAB/PR 78.709 

Rua Rio de Janeiro, 1264 

Centro — Capanema PR 

CPF: 554.487.049-72 

RG: 4.092.018-8, 

Rua Tamoios sn°. 

Bairro: Sao Cristdvao — Capanema PR 



CREDENCIAMENTO DA EMPRESA 

L.C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 



L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO - 155 - APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

ESPORTES 

 

ANEXO I 

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte 
Processo Licitatorio n° 55/2019 

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002, 
a empresa L.C.BERNARDI E BERNARDI LTDA — ME inscrita no CNPJ n° 28.927.191/0001-50, 
por intermedio de seu responsavel legal o(a) Sr.(a) LUIS CARLOS BERNARDI, inscrito no CPF 
sob o n° 307.118.600-25, cumpre plenamente os requisitos de habilitacao para o PREGAO 
PRESENCIAL N°. 55/2019, cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, 
, conforme descricao constante no Edital. 

Por ser expresso da verdade, firmamos a presente. 

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHO DE 2019 

LUIS CARLOS BERNARDI / PROPRIETARIO 
RG 43003453 CPF 307.118.600-25 

'28.927,191/0C 

L C BERNARDI E („7.1-iNARD Li DA 

RUA SAO FRANCLSCO 156. - APT 0:3 
Cr-NTRO - 

SANTA TERrEA DO 	- PARANI. 



1 0 
Parana 
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE 

SECRETARIA DE FINANCAS 

Data: 10/06/2019 10h17min 

Numero 	Validade 

152 	09/08/2019)  

   

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Nome / Razao Social 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA CNPJ: 28927191000150 

Aviso 

Sem debitos pendentes ate a presente data. 

Comprovacao Junto a Finalidade 	  

Mensagem 

Certificamos que ate a presente data nao constam debitos tributarios relativo ao cadastro 
economic° corn a localizacao abaixo descrita. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar debitos que venham a ser constatados, 
nnesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certiclao. 

Inscrigao 

Economico: 2264 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 

Endereco: , 155 - Bairro CENTRO - Compl. APT 03 - CEP 85.825-000 

Codigo de Controle 

CW6EQP8QGV36NSY1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do c6digo de controle informado. 

Santa Tereza do Oeste (PR), 10 de Junho de 2019 

Avenida Parana, 61 - Centro 
Santa Tereza do Oeste (PR) - CEP: 85825000 - Fone:4531241000 Pagina 1 d 



GOVERNO DO PARANA 
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMACAO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

 

CERTIDAO SIMPLIFICADA Paqina: 001/ 001 
Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes 
na data da sua expedicao. 
Nome Empresarial 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Miner° de Identificacdo do Registro de 	 CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0882859-5 	 I 
	

28.927.191/0001-50 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

i 	24/10/2017 

Data de Inicio 
de Atividade 

27/09/2017 

Endereco Completo (Logradouro, N9  e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA silo francisco, 155-APT 03;, centro, SANTA TEREZA DO OESTE, PR, 85.825-000 

Objeto Social 
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Producho 
arbitros, treinadores e juizes, Ensino de esportes, Atividades de psicologia 
esportivos e materials escolares, vidracaria 

Capital: R$ 	40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS) 

e promocao de eventos esportivos, 
e psicanilise, comercio 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei ng 123/2006) 

Microempresa 

Atividades de 
de materiais 

Prazo de Duracao 

Indeterminado 

Socios/Participacao no Capital/Especie de SOcio/Administrador/Termino do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participacao no capital (R$) 	Especie de S6cio 	Administrador 

Tento o 
Mandato 

LUIS CARLOS BERNARDI 	 20.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
307.118.600-25 

LUNALVA EDMEA BERNARDI 	 20.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
568.528.190-00 

Ultimo Arquivamento 

Data: 25/06/2018 	 Ntimero: 20183091817 

Ato: ALTERAgA0 

Evento (s): TRANSFORMACAO 

Situacao 
REGISTRO ATIVO 

Status 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CURITIBA - PR, 10 de abril de 2019 
19/212722-5 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO GERAL 

,ara verificar a autenticidade acesse www.juntacomerdal.pr.gov.br  
informe o nOrnero 192127225 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponivel por 30 dias 

=f1W"To==.,... Documento Assinado Digitalmente 10/04/2019 
	 Junta Comercial do Parana 

CNPJ:77.968.170/0001-99 

Voce deve insta 	-rtificado da JUCEPAR 
www.juntacom- 	ov.brkertificado 

Presidancia da Reptiblica 
Casa Civil 

Medida Provisoria N.2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001. 



28.927 .191/0001-501  

,i-/7/1/'  
LUIS CARLOS BERNARDI 

CPF 307.118.600-25 

L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO — 155 — APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

0 

ESPORTES 

  

(Devera ser entregue fora dos envelopes n2  01 e 02) 

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte 
Processo LicitatOrio n° 55/2019 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A empresa L C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob O. 
28.927.191/0001-50, corn sede a RUA SAO FRANCISCO NUMERO 155 COMPLEMENTO APT 03 CEP 
85.825-000 BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICIPIO SANTA TEREZA DO OESTE OF PR , neste ato 
representada pelo(s) socios PROPRIETARIO, Sr. LUIS CARLOS BERNARDI, portador(a) da Cedula de 
Identidade RG n° 43003453 e do CPF n° 307.118.600-25, residente na RUA INTERNACINOAL, S/N, 
Bairro CENTRO, Cidade de SANTA TEREZA DO OESTE estado Parana, pelo presente instrumento de 
mandato, amplos poderes para junto ao Municipio de CAPANEMA, praticar os atos necessarios corn 
relacdo a licitacao na modalidade de Pregao Presencial sob n° 55/2019, usando dos recursos, interpo-
los, apresentar lances, negociar preps e demais com condicties, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitacao, obtendo ainda, substabelecer esti em outrem, corn ou 
sem reservas de iguais poderes, dando tudo por born, firme e valioso, e em especial, para esta licitacao. 

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHODE 2019 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa proponente) 

L C BERNARDI F. BERNARDI LTDA 

RUA SAO FRANCISCO; 1135 - APT 03 
CENTRO C Ep 

/SANTA TERE2.A DO OESTE - PARANA or w.1 
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L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO - 155 - APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

ESPoRTeS 

  

ANEXO IV 

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte 
Processo Licitatorio n° 55/2019 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangc5es e multas previstas neste ato 
convocatorio, que a empresa L.C.BERNARDI E BERNARDI LTDA — ME, CNPJ n° 
28.927.191/0001-506 microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 
declaro conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como 
criterio de desempate no procedimento licitatorio do Pregao Presencial n°55/2019 , realizado pelo 
Municipio de Capanema — PR. 

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHO DE 2019 

LUIS CARLOS BERNARDI/PROPRIETARIO 
RG 43003453 CPF 307.118.600-25 

23927.191/0001-5 

L C BERNARD! E BERNARD! LTDA 

RUA SAO FRANCISCO, 155 - APT 03 
CENTRO - CEP 35825-000 

SANTA TEREZA DO OE s-r E 	PARAN,d 



L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO — 155 — APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

ESPORTeS 

  

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte 
Processo Licitatorio n° 55/2019 

FORMULARIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS 
(DEVE CONSTAR NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREgOS) 

DECLARAgA0 contendo informagoes para fins de assinatura da Ata. 

Razao Social da proponente: L C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME, 
Enderego a RUA SAO FRANCISCO NUMERO 155 COMPLEMENTO APT 03, 
Bairro CENTRO CEP: 85.825-000, Cidade SANTA TEREZA DO OESTE, Estado PARANA, 
CNPJ n° CNPJ/MF sob n°. 28.927.191/0001-50, 
Inscrigao Estadual n° 017591729-48, 
Inscrigao Municipal/ISS (alvara) n° 2264, 
N° do telefone 46 -999240526 / 46- 991010262 / 45 999667600 E-mail 
luiscbernardiAhotmailcom; lunalvabernardiOhotmail.com;  Nome do representante 
legal autorizado para assinatura da Ata de Registro (aac), LUIS CARLOS BERNARDI, 
RG n° 43003453, Orgao emissor SSP/PR, CPF n° 307.118.600-25, 
Fungao do representante legal, (aac), SOCIO PROPRIETARIO 
Enderego do representante legal, (aac), RUA INTERNACINOAL, n° S/N, Bairro CENTRO, Cidade de 
SANTA TEREZA DO OESTE estado Parana. 
E-mail luiscbernardiAhotmaiLcom; lunalvabernardiAhotmail.com   

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHODE 2019 

LUIS CARE6SBSRIVARDI- 

28.927.r9F17
7.1
0001 

18.600 
50/
.4 

- 

L C BERNAUI E BERNARDI LIDA 

RUA SAO FRANCISCO, 155 - APT 03 
CENTRO - CEP 85825-000 

SANTA TEREZA DO OESTE - PARANj 



CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMAQA0 DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE 

EMPRESARIAL LIMITADA 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

CNPJIMF: n° 28.927.191/0001-50 

ri 0 	eN 
4 

Folha: 1 de 6 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformacao de EMPRESARIO 
para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. 

LUIS CARLOS BERNARDI, brasileiro, major, casado sob o regime de comunhao 
parcial de bens, nascido em 25/01/1957, natural de Passo Fundo-RS, empresario, 
inscrito no CPF/MF sob n°. 307.118.600-25, portador da carteira de identidade RG n°. 
43003453/SESP/PR expedida em 13/10/2002, residente e domiciliado na Rua 
Internacional, Centro, Santa Tereza do Oeste, CEP: 85825-000, Titular do Empresario 
L. C. BERNARDI, corn sede e domicilio na Rua Internacional, 608, Centro, CEP: 
85825-000, Santa Tereza do Oeste-PR, inscrita na Junta Comercial do Estado do 
Parana, sob NIRE n° 411.0830941-3 e no CNPJ sob n° 28.927.191/0001-50, fazendo 
use do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n 10.406/2002, corn redacao alterada pelo 
art. 10 da Lei complementar n° 128/08, ora transforma seu registro de 
EMPRESARIO para SOCIEDADE EMPRESARIA de tipo juridico Limitada, uma vez 
que admitiu o seguinte socio: 

1) LUNALVA EDMEA BERNARDI, brasileira, major, empresaria, casada sob o regime 
de comunhao parcial de bens, nascida em 13/01/1966, natural de Passo Fundo-RS, 
inscrita no CPF/MF sob n° 568.528.190-00, portadora do RG sob n° 
54591756/SESP/PR em 30/08/1988 a, residente e domiciliada na Rua Sao Francisco, 
155, Apto 03, Centro, CEP: 85825-000, Santa Tereza do Oeste-PR, a soda 
ingressante acima qualificado, integraliza neste ato a importancia de R$ 20.000,00 ( 
vinte mil reais ) dividido em 20.000 ( vinte mil ) quotas no valor de R$ 1,00 ( uma ) cada 
uma, devidamente integralizados, passando a constituir o tipo juridico SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA, a qual se regera, doravante, pelo CONTRATO SOCIAL 
ao qual se obrigam mutuamente todos os sodas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade constitulda sob a forma de sociedade 
empresaria limitada e corn a denominacao L C BERNARDI E BERNARDI LTDA, sera 
regida por este contrato social, pelo COdigo Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 janeiro de 
2002. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 prazo de duracao da sociedade e por tempo 
indeterminado e o inicio das operacOes socials, para todos os efeitos, 6 o da data do 
registro do instrumento constitutivo. 

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade que tern sua sede na Rua Internacional, 608, 
Centro, CEP: 85825-000, Santa Tereza do Oeste-PR, passa ser Rua Sao Franciso, 
155 Apto 03 — Centro — Santa Tereza do Oeste — PR CEP 85.825-000, que 6 seu 
domicilio, podendo abrir e encerrar filiais, agendas e escritOrios, em qualquer parte do 
territorio nacional, por deliberacao dos sOcios materializada pela maioria dos votos, 
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estes ate o limite de R$ 10.000,00 (dez mit reais); (IV) doacao de bens moveis e 
imOveis em geral; (V) nomeacao e destituicao de Gerentes - delegados; (VI) alteracao 
de qualquer das clausulas do Contrato Social da sociedade e (VII) constituicao de 
novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando sobre tais negOcios 
pela Sociedade. 

CLAUSULA DECIMA - 0 socio que desejar transferir suas quotas devera notificar por 
escrito a sociedade, discriminando-Ihe o preco, forma e prazo de pagamento, para que 
através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois socios, 
exerca ou renuncie ao direito de preferencia, o que devera fazer dentro de sessenta 
(60) dias, contados do recebimento da notificacao, ou em major prazo a criteria do 
socio alienante. Decorrido sem que seja o exercicio o direito de preferencia, as quotas 
poderao ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos a sociedade, como se 
sociedade de capital pura fosse. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade sera administrada pelos 
socios-administradores ja qualificados LUIS CARLOS BERNARDI e LUNALVA 
EDMEA BERNARDI, aos quaffs competem isoladamente o uso da firma e a 
representacao ativa e passiva, em juizo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados 
da prestacao de caucao, podendo praticar todos os atos necessaries a consecucao do 
objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da sociedade, sob 
qualquer pretext° ou modalidade, em operacOes ou negocios estranhos ao objeto 
social, bem como a prestacao de fianca au aval, e o comprometimento dos mesmos em 
atos de liberalidade ou de favor podendo passar poderes para terceiros por 
procuracao. 

Paragrafo unico - 0 socio que participar ativamente na administracao de sociedade 
fare jus a uma retirada mensal a titulo de pro-labore a ser fixada anualmente pelo 
consenso un 'anime dos socios, cuja importancia e acordo cam a legislacao do imposto 
de renda, sera contabilizada como despesa de administracao da sociedade. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os sodas declaram, sob as penas da lei, de que 
nao estao impedidos de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenacao criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pCiblicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, 
contra a sistema financeiro national, contra normas de defesa da concorrencia, contra 
as relacOes de consumo, fe publica ou a propriedade. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - 0 exercicio social coincide corn o ano civil, 
devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Maw) Geral de 
Sociedade, obedecido as prescricOes legais e tecnicas pertinentes a materia. Os 

C) 
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vigentes, que regem a materia. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotas, 
por iniciativa de terceiros nao cotistas em razao de divida de socio cotista, tera este o 
prazo de 3 (tres) dias para substituir a penhora das cotas. Nao o fazendo, 
entender-se-6 que tais cotas teriam sido ofertadas a venda, pelo que as demais sOcios 
poderao exercer sua preferencia de aquisicao depositando o equivalente ao valor do 
patrimetnio liquido que etas representem conforme ultimo balango. Nesta hipotese, a 
transferencia das cotas socials para o nome do cotista adquirente dar-se-a 
independentemente da assinatura do transmitente. 

CLAUSULA DECIMA NONA - As decisties administrativas, bem como modificacOes 
do contrato social que tenha por objetivo a materia indicada no art. 997 da Lei n° 
10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sodas, as demais poderem ser 
decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificacao do contrato social sera 
averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pens de 
nulidade. 

CLAUSULA VIGESIMA - Os enderecos dos sodas, constantes do Contrato Social ou 
de sua Ultima alteracao sera° validos para o encaminhamento de convocacOes, cartas, 
avisos e etc., relativos a atos societarias de seu interesse. A responsabilidade de 
informacao de alteragOes destes enderecos é exciusiva dos sodas, que deverao 
faze-lo por escrito. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DECLARAgA0 DE ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESA: Os sacios declaram que: 
a) sociedade se enquadra na situacao de microempresa; 
Ii) o valor da receita bruta anual da sociedade, nao excedeu no exercicio anterior o 
limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n°.123/2006, observado o 
disposto no § 2° do mesmo artigo; 
c) a sociedade nao se enquadra em qualquer das hipateses de exclusao relacionadas 
no § 4° do art. 3° da mesma Lei. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - As partes de comum acordo elegem a Fora da 
Comarca de Cascavel-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagOes resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento, elaborado em via Unica, de igual teor e forma, para que vatha na meihor 
forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os 
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L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
CNPJ: 28.927.191/0001-50 

	

PREcO TOTAL DO LOTE : 	189.150,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA: 	189.150,00 

Validade da proposta: 365 dias 

	

Municipio de Capanema 
	

Pagina: 1 

Pregao 55/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVICOS 

CNPJ: 28.927.191/0001-50 	Fornecedor : L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
	

E-m ail: lunalvabernardi@hotmail.corn 

Enderego : R SAO FRANCISCO 155 apto 03 - centro - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 
	

Telefone: 46 991010262 	Fax: 	 Celular: 46 999240526 

Inscrigao Estadual: 
	

Contador: AGENOR LOMBARDO JUNIOR 
	

Telefone contad or: 45 32311365 

Re prese ntante: LUIS CARLOS BERNARDI 	 CPF: 307.118.600-25 
	

RG: 43003453 

Ende re go representante: RUA INTERNACIONAL SN - CENTRO - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 
	

Telefone re prese ntante: 45 32311365 

E-mail representante: LUNALVABERNARDI@HOTMAIL.COM  

Banco: 748 - BANSICREDI 	 Age ncia: 710-0 - SICREDI SANTA TEREZA - Santa Tereza do 
	

Conta: 95901-2 	 Data de abertura: 10/01/2018 

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

Lote : 001 	Late 001 

N° Item Descrigao do Produto / Servigo 	 Qtde. Unid. Preto Maximo Marca Model o Preto Unitario 

001 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 	 70,00 JG 129,00 BERNARDI 129,00 

QUADRA COM 40 MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

002 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 48 	 50,00 JG 49,00 BERNARDI 49,00 

003 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOC HA TRADICIONAL 	 50,00 JG 58,00 BERNARDI 58,00 

004 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 	150,00 JG 85,00 BERNARDI 85,00 

AUXILIAR ES, DE 60 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO N ECESSARI 0). 

005 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 	 120,00 JG 409,00 BERNARDI 409,00 

AUXILIARES E UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO 

006 	SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SETE COM 2 	 100,00 JG 189,00 BERNARDI 189,00 

LINHA E UM MESARIO DE 50 MINUTOS 

007 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS E 	200,00 JG 189,00 BERNARDI 189,00 

MESARIO, DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL 

008 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, 	200,00 JG 73,00 BERNARDI 73,00 

MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

009 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 ARBITROS 	60,00 JG 149,00 BERNARDI 149,00 

QUADRA E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

010 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 	300,00 JG 109,00 BERNARDI 109,00 

ARBITROS E 2 MESARIOS. 

Prego Total 

9.030,00 

2.450,00 
2.900,00 

12.750,00 

49. 080,00 

18.900,00 

37.800,00 

14.600,00 

8.940,00 

32.700,00 

esProposta - Versao: 1.1.4.8 
	 10/06201910:36:32 
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Celular: 

Telefone contador: 

Telefone: (46)999110418 Fax: 

RUA TAMOIOS SN Enderego representante: 

E-mail representante: 

Banco: 

Lote : 00 	_ te 001 

t ; 

07/0 12019 1E47:55 esProposta - Versdo: 1.1.4.8 

Municipio de Capanema 

Pregao 55/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVICOS 

Pagina: 1 

CNPJ: 05.738.824/0001-87 	Fornecedor : 

Enderego : AVENIDA BRASIL 1578 - CENTRO 

Inscrigao Estadual: 

ASSOCAcA0 DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

- Capanema/PR - CEP 85760-000 

Contador: 

E-mail: thiagow allau@ yahoo.com.br  

Representante: SILVERIO LUIZ SCHNEIDER CPF: 554.487.049-72 

- SAO CRISTOVAO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

Agencia: - - - / 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

RG: 4.092.018-8 

Conta: - 

N° Item Descrigao do Produto / Servigo Qtde. Unid. Prego Maximo Marca Modelo 	 Prego Unitario Prego Total 

001 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 70,00 JG 129,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 129,00 9.030,00 

QUADRA COM 40 MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

002 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 48 50,00 JG 49,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 49,00 2.450,00 

003 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA TRADICIONAL 50,00 JG 58,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 58,00 2.900,00 

004 	SERVI00 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 150,00 JG 85,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 85,00 12.750,00 

AUXILIARES, DE 60 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

005 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 120,00 JG 409,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 409,00 49.080,00 

AUXILIARES E UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO 

006 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL SETE COM 2 100,00 JG 189,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 189,00 18.900,00 

LINHA E UM MESARIO DE 50 MINUTOS 

007 	SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS E 200,00 JG 189,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 189,00 37.800,00 

MESARIO, DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL 

008 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, 200,00 JG 73,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 73,00 14.600,00 

MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

009 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 ARBITROS 60,00 JG 149,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 149,00 8.940,00 

QUADRA E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

010 	SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 300,00 JG 109,00 ARBITROS DA FRONTEIRA 109,00 32.700,00 

ARBITROS E 2 MESARIOS. 

PREgO TOTAL DO LOTE : 189.150,00 

TOTAL DA PROPOSTA : 189.150,00 

ASSOCIKAO .4gr-TS DA FR 
CNPJ: 05.738.824/0001-87 
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ASSOCIAQAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

"ESTATUTO"  

CAP ITU LO1  

Art. 1 — A Associacao dos Arbitros da Fronteira,  denominada "A.A.F"., entidade corn 
personalidade juridica na forma da lei civil, corn sede na avenida Brasil 1578 centro cidade de 
Capanema do Estado do Parana, fundada em 27 de junho do ano de 2003 é uma sociedade 
SEM FINS LUCRATIVOS e de carater representativo, cultural, filantropico e social, constituida 
pelos arbitros necessarios em futebol de campo, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, 
basquete de rua, bets bola, bocha, bolao, xadrez, tenis de mesa, futebol, futebol de area, volei 
de praia, badminton, atletismo, futebol suico e outras modalidades esportivas, regida pelo 
presente estatuto. 

Paragrafo Unico - Associagao dos arbitros da Fronteira (A.A.F) se abstera de qualquer 
envolvimento em questoes politicas e religiosas, incompativeis corn a sua finalidade, bem como 
nao pleiteara postos estranhos a sua finalidade. 

Art. 2 - A Associagao dos arbitros da Fronteira (A.A.F) durara por tempo indeterminado. 

Art. 3 — A Associagao dos arbitros da Fronteira (A.A.F) finalidade principal a protecao dos 
arbitros, visando melhorias e seguranca na conducao dos trabalhos, corn autonomia e 
independencia; 

Art. 4 — A Associagao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) tern ainda por fim: 

a) Colaborar de maneira estreita e decisiva corn administragao esportiva municipal e regionais, 
objetivando o aprimoramento e a uniformizacao das arbitragens em todos os niveis, obtendo 
assim melhor indice tecnico e disciplinar em todas as modalidades dos extremos sudoeste do 
Parana. 

b) Defender de todas as formas ao seu alcance, os interesses da classe procurando sempre 
incentivar o espirito de cordialidade entre seus associados; 

c) Manter sede social para reunioes, debates e recreagoes dos associados; 

d) Promover reunioes de carater social, cultural e desportivo entre seus associados. 

Art. 5 — A Associagao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) adotara como simbolo o Marco da 
Fronteira (Brasil/Argentina), nas cores amarela, azul e verde. 

CAPITULO II 

DO QUADRO SOCIAL 
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Art. 6 - Os seus associados nao respondem individualmente por obrigagoes contraidas pela 

Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F). 

Art. 7 — 0 quadro social da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F)  tera as 

seguintes categorias de sOcios: 

a) SOcios Fundadores 

§ 1° - Sao considerados socios fundadores aqueles que tenham participado da Assembleia Geral 
de Fundagao da entidade, e que nesta epoca preencheram todos os requisitos estabelecidos no 

Art. 15 deste estatuto. 

§ 2 ° - Sao considerados socios contribuintes aqueles que venham a se inscrever anualmente na 

Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

Art. 8 — Para se integrar a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), o Arbitro 

Associado devera pagar uma mensalidade anual (JOIA1) no valor que sera estipulado a 
cada ano em assembleia geral de eleigao da nova diretoria. 

Art. 9 — Os direitos dos sOcios sao pessoais e intransferiveis. 

Art. 10 — Sao direitos absolutos dos sOcios: 

a) De qualquer categoria 

1- Frequentar as dependencias sodas e recreativas da Associacao dos arbitros 
da Fronteira (A. A. F).  

2 — Participar de todas as atividades socials, desportivas e culturais promovidas 
pela Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

b) Contribuir em dia corn suas obrigagoes: 

1- Participar das assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias; 

2 — Votar e ser votado 

§ 1°- Somente brasileiros nato ou naturalizado poderao ser eleitos para a Diretoria 
e Conselho Fiscal da A. A. F. 

§ 2° - Considera-se s6cio em dia corn suas mensalidades, aquele que nao tenha 
qualquer especie de debit° junto a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A.  
F).  Que possua na qualidade de contribuinte o respectivo comprovante de estar 
em dia corn suas mensalidades conforme estabelece o sistema de cobranga em 
vigor. 

§ 3° - Somente podera ser eliminado o sack) por justa causa, sendo a mesma 
devidamente apreciada, julgada e homologada pela Diretoria, se o direito do 
associado a defesa previa por escrito e sustentado oralmente s 	sim o quis r 
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ou através de seu procurador (advogado) devidamente documentado. Apos isto 
sera feito o veredito da Diretoria quando ent5o poderao ser cassados todos os 
seus direitos, nao cabendo direito a recurso. 

Art. 11 — Sao deveres do socio: 

a) Obedecer as disposicOes estatuarias e as decis6es emanadas da Diretoria e 
Assembleia Gerais. 

b) Acatar as decisoes dos oponentes de qualquer dos Diretores da Associacao 
dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

c) COMUNICAR a Diretoria da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  
E dos associados; estes por intermedio de escola, toda e qualquer mudanca de 
endereco residencial e comercial, estado civil e outras informagoes consideradas 
necessaries e de interesse da secretaria da associagao, 

d) Exercer corn dedicacao e zelar qualquer cargo para o qual venha a ser 
escolhido ou indicado; 

e) Abster — se de discuss6es ern assuntos de natureza politica e/ou religiose nas 
dependencies da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  Ou mesmo 
em reunioes por etas programadas; 

f) Pagar em dia sua contribuicao anual de acordo corn o que for determinado pela 
Diretoria, bem como a sua contribuicao sobre os seus jogos trabalhos. 

g) Zelar pela conservacao dos bens e benfeitorias da Associacao dos arbitros  
da Fronteira (A. A. F).  Indenizando-a de qualquer prejuizo que the causar por 
imprudencia, negligencia ou impericia; 

h) Pagar.quando cobrado desde que corn uma semana de antecedencia os cinco 
por cento dos valores recebidos em escolas pela Associacao dos arbitros da 
Fronteira (A. A. F).  

Art. 12 — Cabe a Diretoria decidir sobre a admissao de novos sOcios contribuintes, bem 
como a exclusao de associados. 

Art. 13 - Os socios estarao sujeitos a seguintes penalidades: 

a) Advertencia 
Prefeitura 

b) Suspensao 	certifiwque este document.° e copi4 
do original 

c) Exclusao 	C..apanema, 	": 1.  

 

d) Eliminacao 

  

Paragrafo Onico — As penalidades serao impostas pela Diretoria, que sere,  
sempre por escrito. 
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Art. 17 — Estao sujeitos a pena de ELIMINAgA0 os sOcios que: 
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Art. 14 — Estao sujeitos a pena ADVERTENCIA os sOcios que cometerem atos de 
indisciplina nas dependencias da A. A. F. ou em qualquer outro local onde esteja a 
servico da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F). Ou assistindo a qualquer 
evento que envolva associados. 

Art. 15 — Aplicar-se a a pens de SUSPENSAO: 

a) Aos sOcios reincidentes especificos ou genericos nas faltas previstas no artigo 
anterior; 

b) Aos que infringirem qualquer dos dispositivos deste Estatuto, de regimento 
interno, regulamentos as demais resolucoes ou portarias baixadas pelos Orgeos 
da administracao; 

c) Aos que derem publicidade as questoes privadas da associagao com intuito de 
escandalos e violaceo da etica profissional, ressaltando sempre o direito de 
criticas honestas, ponderada e construtiva, desde que ditas de forma correta e 
veridica. 

d) Aos que desrespeitarem os membros dos Orgaos da administragao ou seus 
representantes autorizados, quando no exercicio de suas funcoes e atribuicoes; 

e) Aos que praticarem agressoes fisicas ou morals, ou se portarem de forma 
incorreta nas dependencias da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) 
ou em suas reunioes de qualquer natureza por ela organizadas, dentro ou fora da 
se social. 

§ 1° - A pena de SUSPENSAO tera sua duragao estipulada pela Diretoria, sendo 
no minim° 07 (sete) dias e no maxim° 360 (trezentos e sessenta) dias; 

§ 2° - A pena de SUSPENSAO inibe os sOcios do gozo dos direitos estatuarios, 
porem, nao os isenta do pagamento de sua mensalidade e a anualidade. 

Prefeitura Municipal de Capanerna 
le° quo este document') é cOple 

Art. 16 - Estao sujeitos a EXCLUSAO, os socios que: 	dayginal 
fiel 

Capanema, 
a) Reincidirem nas faltas do artigo anterior; 

b) Atrasarem o pagamento de suas contribuigoes ou de outros compromissos para 
corn a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F),  nao os saldando no prazo 
maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de expedicao do respectivo aviso, 
salvo motivo relevante alegado em tempo habil e aceito pela Diretoria. 

Paragrafo Unica- 0 socio excluido podera ser readmitido no quadro social desde 
que solicite por escrito a Diretoria, cabendo a esta decidir sobre a readmissao o 
nao, sendo que esta readmissao somente podera ser concedida pela Diretoria 
ser empossada depois daquela quo decidiu pela sua EXCLUSAO. 
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Art. 20 — Qualquer sock) podera dar conhecimento a Diretoria da Associacao dos 
arbitros da Fronteira (A. A. F),  de faltas ou atos 
associados, sempre por escrito. 

91tOog.10.201. 
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a) Sendo incorporado ao quadro social da Associapao dos arbitros da Fronteira 
(A. A. F),  apresentarem informagoes inveridicas ou documentacao falsa; 

b) Por procedimento incorreto tragam desprestigio a classe, a Associacao e aos 
membros da Diretoria; 

c) Prejudicarem os interesses relevantes da Associacao dos arbitros da 
Fronteira (A. A. F).  

d) Por atos, palavras ou gestos, dentro ou fora da sede, ofendam o nome, a 
representacao, o credit° da Associacao; 

e) Lancem a discordia e a desarmonia entre os associados; 

f) Por sentenca passada em julgado, sejam condenados por crime comum cuja 
causa tome indesejaveis a convivencia da Associacao ou incompativeis com seu 
ambiente moral, profissional e social; 

g) Desrespeitarem ostensivamente ou deliberadamente as resolucties dos orgaos 
administrativos da Associagao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

h) Desviem receitas e valores da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A.  

a 
i) Sejam envolvidos em casos de SUBORNO, que como agentes ou pacientes 
intermediarios ou alterem documentos a fim de colher ou proporcionar beneficios 
prOprios ou a terceiros. 

Art. 18 — Nenhum socio podera ser punido com pena de SUSPENSAO, EXCLUSAO ou 
ELIMINAcA0 sem que apresente antes sua defesa ampla. 

§ 1° - A defesa ampla devera ser feita a Diretoria e sera por escrito e/ou verbal, 
dentro do tempo habil; 

§ 2°- 0 socio que nao apresentar sua defesa ampla dentro dos prazos 
estabelecidos pela Diretoria estara automaticamente admitida sua culpa; 

§ 3° - Este prazo estabelecido pela Diretoria nao podera ser menos que 48 
(quarenta e oito horas) e mais de 5 (cinco) dias consecutivos; 

Art. 19 — As faltas nao enumeradas no artigo anterior sera() apreciadas e julgadas pela 
Diretoria de acordo com sua gravidade. 
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Art. 21 — 0 sock) EXCLUIDO e/ou ELIMINADO, nao podera frequenter a sede e demais 
dependOncias da Associacao. 

Art. 22 —A Diretoria proibira o ingresso nas suas dependencies sociais de pessoas cujas 
presences sejam consideradas prejudiciais as atividades desenvolvidas pela 
Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F).  

Art. 23 — Das penas de Suspensao, Exclusao e Eliminacao, cabe recursos a Assembleia 
Geral. 

Paragrafo Unico — A Assembleia Geral convocada para apreciar estes casos tera 
carater extraordinario de acordo corn o disposto no Art. 27 e seus respectivos paragrafos. 

CAPITULO III  

DOS ORGAO DA ASSOCIAcA0 

Art. 24 — Sao considerados Orgaos da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F):  

a) Assembleia Geral; 

b) A Diretoria 
e Orag.. 

c) 0 Conselho Fiscal 	 1,016c.0  

A 
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CAPITULO IV 

 

   

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

     

Art. 25 — A Assembleia Geral é constituida pela reuniao dos associados contribuintes 
em pleno gozo e em dia corn seus pagamentos, e tern por finalidade e competencia: 

a) Resolver os conflitos entre os demais poderes da Associacao dos arbitros da 
Fronteira (A. A. F);  

b) Reunir- se ordinariamente uma vez a cada 1 ano para eleger a nova Diretoria, 
e extraordinaria, delibera por maioria de votos dos presentes, salvo expressa 
determinacao em contrario deste Estatuto, e so pode ocupar-se dos assuntos 
mencionados no Edital da respective convocacao. 

Art. 26 — A cada Assembleia Geral convocada, seja ela Ordinaria ou Extraordinaria, 
havera na entrada para a mesma, urn Livro de Presences onde todos os associados 
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presentes acrescentarao seus nomes e respectivas assinaturas, sendo este ato de 
carater obrigat6rio por todos aqueles que estiverem presentes na respectiva Assembleia 
Geral. 

Art. 27 — Compete ao Presente da Assembleia Geral: 

a) Orientar os trabalhos; 

b) Manter a ordem durante as mesmas; 

c) Resolver as questoes de ordem; 

d) Conceder ou cassar a palavra dos oradores; 

e) Abrir e encerrar discussoes e proceder as votagoes; 

f) Proclamar os resultados. 

Art. 28 — Compete ao Secretario da Assembleia Geral: 

a) Ler os expedientes; 

b) Ler a proposta e indicagoes apresentadas a mesa 

c) Proceder a contagem de votos; 
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d) Redigir a Ata da Sessao da Assembleia Geral, tomando nota dos debates a 
proporgao do desenvolvimento dos trabalhos, de modo a se achar concluida para 
ser votada na mesma sessao, e devidamente assinada pelos componentes da 
Mesa Diretora; 

e) Providenciara apresentagao do Livro de Presengas em local de -tacit acesso aos 
associados presentes na Assembleia Geral, para que estes possam anotar suas 
presengas e assina-lo. 

rbie: 	. 	(le (044,  
ctue este dOenniatibOOPia 

do oni- 
CAPITULO V 

 

capa. 	 DA DIRETORIA 

Art. 29 — A Diretoria da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), Orgao de Poder 
Administrativo, é composta de: 

a) Presidente 

7 



b) Vice- Presidente 

c) Secreted° 

d) Vice- Secreted° 

e) Diretor Financeiro 

f) Vice- Diretor Financeiro 

g) Conselho Fiscal 

h) coordenador de arbitragem 

CAPITULO VII  

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 30 — 0 Conselho Fiscal, orgao de fiscalizacao da Associacao dos arbitros da  
Fronteira (A. A. F),  compor-se-6 de tres (3) membros efetivos e tres (3) membros 
suplentes, eleitos por Assembleia Geral, junto corn a Diretoria, corn mandato de urn (1) 
ano, e tern como funcao: 

a) Examinar mensalmente, ou ern qualquer tempo, os Livros, Documentos e 
Balancetes da Tesouraria e posicao do caixa, devendo a Diretoria prestar todas 
as informagoes solicitadas; 

b) Apresentar a Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento economic°, 
financeiro e administrativo da  Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F);  

c) Denunciar a Assembleia Geral, erros administrativos ou qualquer violagao da 
lei ou do estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas inclusive, pars que 
possa ern cada caso, exercer plenamente sua funcao fiscalizadora; 

d) Convocar a Assembleia Geral quando ocorrer motivo grave e urgente; 

§ 1° - 0 Conselho Fiscal reunir-se-6 mediante a convocagao da Assembleia Geral 
ou do Presidente da  Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) e/ou ern 
carater extraordinario; 

§ 2° - 0 Conselho Fiscal sera presidido ern suas reunioes pelo membro mais idoso. 

Art. 31 - Os trabalhos escritos do Conselho Fiscal so sedeo considerados pareceres 
quando assinados, pelo menos, por dois(2) de seus membros efetivos ou efetivados. 
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Art. 32 — Os membros do Conselho Fiscal nao poderao ser reeleitos para o mesmo 
Conselho. 

 

CAPITULO VII  

DA DIRETORIA E SEUS MEMBROS 

   

Art. 33 — A Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), sera administrada por uma 
Diretoria conforme consta no Art.28, Capitulo V, do presente Estatuto. 

Art. 34 — Todos os cargos de Presidente, Vice- Presidente, Diretor Financeiro, Vice-
Diretor Financeiro, Secretario e Vice-Secretario sao eletivos, podendo os mesmos serem 
reconduzidos aos seus cargos conforme deliberacao da Assembleia geral ordinaria. 

Art. 35 — Vagando o cargo de Presidente, seja por quaiquer motivo, cumpre ao Vice-
Presidente assumir a direcao da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F),  
convocando imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinaria para eleicao do novo 
Presidente, o qual completara o tempo restante do mandato, se o mesmo nao tiver sido 
cumprido ate sua metade. 

Art. 36 — Compete a Diretoria da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), 
coletivamente, alem de outras atribuicoes contidas neste estatuto: 

a) Administrar executivamente a Associagao, pugnando pelo seu 
engrandecimento e prosperidade; 

b) Cumprir o Estatuto, Regimento Interno e outros Regulamentos; 

c) Reunir-se ordinariamente uma vez a cada mes, e extraordinariamente, 
mediante convocagao do Presidente ou Conselho Fiscal; 

d) Apresentar, em forma de impresso, o RelatOrio Anual do Presidente relativo aos 
trabaihos sodas, culturais e desportivos, abrangendo os diversos setores da 
administragao o qual sera apresentado aos associados. 

Art. 37 — Cabe a Diretoria a elaboracao dos Regimentos ou Regulamentos internos 
referentes aos Orgaos cooperados, e so serao aplicados apos a aprovagao da 
Assembleia Geral. 	 Prefeitura Municioi r1e csapanerna 
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CAPITULO VIII  

DAS COMPETENCIAS DA DIRETORIA E MEMBROS DA PRESIDENCIA 



Art. 38 — A Presidencia da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) compOe-se 
do Presidente e Vice- Presidente, eleitos para urn periodo de 1 ano em votagao direta na 
forma estabelecida no Artigo 13 deste Estatuto. 

Art. 39 — Ao Presidente da Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F) compete a 
fungao executive na administragAo da entidade, corn amplos poderes de representagao, 
inclusive em juizo, podendo constituir Procuradores. 

§ 1° Ao Presidente em exercicio dos poderes referidos neste artigo, cumpre a 
adogao de quaisquer medidas julgadas oportunas a ordem ou aos interesses da 
Associagao, inclusive nos casos omissos ou urgentes que sujeitarem este 
Estatuto a controversia de interpretagOes; 

§ 2 ° Ao Presidente alem das demais atribuigoes aqui prescritas, compete ainda: 

a) Presidir a Associacao dos arbitros da Fronteira (A. A. F), superintender as 
suas atividades e promover a execugao de seus servigos; 

b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais leis acessOrias, como tambOm 
executar as resolugoes proprias e as dos poderes da Associagao; 

c) Convocar e presidir as reunioes de Diretoria, obedecendo ao disposto nas leis 
ou atos da entidade, corn direito a voto de qualidade; 

d) Nomear e dispenser os membros da Diretoria, bem como dos departamentos e 
demais orgaos sujeitos a sua superintenclancia; 

e) Assinar, privativamente as correspondencias da Associagao, quando dirigidas 
aos poderes e orgaos de hierarquia superior, delegando competencia; 

f) Assinar, juntamente corn o Direito Administrativo Financeiro, cheques, bem 
como quaisquer papeis de credito ou documentos que envolver responsabilidade 
juriclica e financeira; 

g) Rubricar os livros da Associagao e assinar com Diretor de Secretarias os 
diplomas e titulos conferidos; 

h) Assinar as atas das reunioes da Diretoria e das Assembleias, juntamente corn 
o Diretor da Secretaria e, autorizar a publicagao do comunicado oficial de todos 
os seus atos e decisOes, assim como aos demais poderes ou Orgao, transmitindo-
os aos associados. 

Art. 40 — Ao Vice-Presidente, compete substituir o Presidente nas suas faltas ou 
impedimentos corn os mesmos direitos e responsabilidades e sucede-lo no caso de vaga 
para o fim previsto no artigo anterior. 

Art. 41 — Compete ao Secretario: 
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a) Orientar as atividades da Secretaria: 

b) Secretariar as reunioes e Assernbleias Gerais, elaborando as respectivas Atas; 

c) Expedir e assinar, juntamente corn o Presidente, os Editais, Avisos e Circulares; 

d) Manter a guarda e a boa ordem da escrituragao dos Livros Atas e demais Livros 
e papeis de arquivos da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F). 

Art. 42 - Compete ao Diretor Financeiro: 

a) A diregao de todos os servigos de Tesouraria, Caixa e responsabilidade pela 
escrituragao dos Livros Contabeis, bem como, a guarda de valores, abertura de 
contas bancarias, fiscalizagao de arrecadagao de renda, e a organizagao dos 
balancetes mensais previsto neste Estatuto. 

Paragrafo Unico — 0 Diretor Financeiro devera tambern assinar, juntamente corn o 
Presidente da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F), todos os cheques, 
papeis de credit°, documentos e contratos que instituem obrigagoes de carAter 
financeiro, cumprindo-Ihe adotar as providencias necessarias ao perfeito funcionamento 
da Tesouraria. 

Art. 43 - Compete ao Vice- Diretor Financeiro: 

a) Substituir o Diretor Financeiro em todas as fungoes, na sua falta ou 
impedimento legal, corn todos os direitos e obrigagoes. 

b) De acordo corn a orientagao do Diretor Financeiro ajudar nas obrigagOes do 
setor. 
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DO PROCESSO ELEITORAL E POSSE 

    

Art. 44 - As condigoes para votar e ser votado no processo eleitoral estabelecerao o 
constante do Artigo 13 deste Estatuto. 

§ 1°  - As chapas devem ser apresentadas corn requerimentos datilografados em 
2 (duas) vias, 7 (sete) dias antes da data marcada para a eleigao, sendo que, 1 
(uma) via sera devolvida ao interessado corn o respectivo aceite do Secretario. 

§ 2° - As eleigoes sera° sempre realizadas na 2a  quinzena do mes de fevereiro. 

§ 3° - A votagao sera encerrada quando todos os s6cios presentes em condigOes 
de votar, votarem, isso obedecendo ao horario previsto para a votagao o qua 
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devera ser afixado em Edital. Nao devera ser aceita a votagao de nenhum 
associado retardatario; 

§ 4° - Contatadas as sobrecartas e verificando — se que nao excederam ao numero 
de votantes e que tambem nao faltaram nenhuma em relagao a este mesmo 
numero iniciar-se-6 a apura0o, em outra sale j6 previarnente determinacia, corn 
a presenga de um Presidente do Trabalho, um secretario para lavrar a respectiva 
Ata, e os postulantes ao cargo de Presidente da Associacao dos arbitros da 
Fronteira  (A. A. F). 

§ 5° - Sera proclamado vencedora a Chapa que obtiver o major numero de votos, 
em caso de empate, sera vencedor aquela Chapa que apresentar como 
Presidente o candidato mais idoso. Persistindo o empate, nova eleigao devera ser 
marcada dentro de 5 (cinco) dias no maximo; 

Art. 45 - A posse da Diretoria eleita realizar-se-6 imediatamente apps a apuragao dos 
votos. 
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DO PATRIMONIO 

 

    

Art. 46 — Constituirao patrimemio da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F): 

a) Os bens imOveis e os valores adquiridos, e as rendas proporcionadas pelo 
mesmo; 

b) As contribuigoes dos associados; 

c) As doagoes e os legados; 

d) As receitas extraordinarias que obtenha por outros meios cornpativeis com os 
propositos da Associagao. 

Art. 47 — Os recursos, inclusive rendas da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. 
A. F), somente poderao ser aplicados visando a representatividade, a defesa dos 
interesses da classe e de seu soda e a assistencia social, cultural, recreativa e 
desportiva dos associados, bem como prestar filantropia a sociedade necessitada, corn 
aprovagao de criterios pela Diretoria. 

Paragrafo Unico- Somente podera usufruir do beneficio de que trata o caput deste artigo 
o associados em dia corn suas mensalidade e em pleno gozo de seus direitos socials, 
desde que tenha contribuido pelo period° minim° de 6 (seis) meses. 

Municipal dirt capanem. 
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Art. 48 — A Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F), somente podera receber 
doacoes quando estas nao importarem em qualquer restricao as suas finalidades e nao 
tiverem o carater pessoal, devendo a respectiva aceitacao ser manifestada pela Diretoria. 

CAPITULO XI 

DAS DISPOSIQOES GERAIS  

Art. 49 - Todas as Funcoes e cargos existentes na conformidade deste Estatuto ou que 
a ser criados como consequencia dele, dos regulamentos corn as restricOes dos 
dispositivos estatuarios, sera° se use privativo dos sOcios e nao poderao ser direta ou 
indiretamente remunerados, salvo casos especiais, corn a aprovacao do Conselho Fiscal 
e o respectivo aval do Presidente da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F). 

Art. 50 — A dissolucao da Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. A. F), so podera 
ocorrer por motivos de dificuldades insuportaveis e que deliberara em Assembleia Geral 
especialmente convocada para este fim, corn a presenca de 2/3 (dois tercos) do numero 
total de associados contribuintes em pleno gozo de seus direitos. 

Art. 51 — Cabe a Assembleia Geral, convocada nos termos do Artigo anterior decidir 
sobre todos os assuntos relativos a dissolugao, inclusive o destino de bens imOveis e 
moveis, que reverterao ern beneficio de Instituicoes de Caridade devidamente 
oficializadas. 

Art. 52 - As deliberacOes sobre a dissolucao Associacao dos arbitros da Fronteira  (A. 
A. F) somente sera juridicamente valida, se aprovada por 2/3 (dois tercos) no mit-limo de 
seus associados contribuintes, em pleno gozo de seus direitos. 

Art. 53 — A iniciativa de propositura de reforma do Estatuto da Associacao dos arbitros 
da Fronteira  (A. A. F) cabe exciusivamente a Diretoria. 
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DAS DISPOSIQOES TRANSITORIAS 

Art. 54 — A primeira Diretoria e o primeiro Conselho Fiscal da Associacao dos arbitros  
da Fronteira  (A. A. F) serao empossados ao termino da Assembleia Geral da Fundagao. 

Art. 55 — Este Estatuto entra em vigor na data de sua publicacao em Diario Oficial do 
municipio devendo ser registrado em Cartorio de Titulos e Documentos, e somente  

CAPITULO XII  
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Vice-Diretor Financ o: Silveri° Luiz Schneider 

podera ser reformado, no todo ou em parte, por deliberacao em Assembleia Geral, de 
conformidade corn o Art. 25, por maioria de 50%, mais urn (a), dos presentes, em dia 
corn suas mensalidades, ressalvando o contido no 2° do Art. 14 deste Estatuto. 

President bILSON CHICOSKI 

CPF: 804.407.709-04 

RG: 5.340.932-6 

Rua: Padre Cirilo, 1772 

Vice-Presidente: TAMAR MONDINI 

CPF: 899.358.299-87 

RG: 5.792.086-6 

Linha Riograndense sn°. 

Capanema, 18 de maio de 2017. 
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CPF: 554.487.049-72 
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Bairro: Sao CristOvao — Capanema PR 
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etor Financeiro: Marcos Odair Nos 

CPF: 019.515.839-30 

RG: 6.063.44-5 

Rua: Para, 60 

Bairro: Sao CristOvao — Capanema PR 

Vice-Secretario: Clair 

CPF:746.515.609-20 
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OAB/PR 78.709 
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Rua Rio de Janeiro, 1264 
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	 ID 	FiEDEIRATIVA Dip sizAi, 
SERVICO E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATITRAIS 
MIJNICTIPIO E C MARCA E CAPANEMA. • ESTADO DO PARANA 

Nair Iria Greber 
Agente Delegada 

Avenida Espirito Santo, 731. Centro •  CEP 85.760-000 • Capanema • Parana • Fone: (46)3552-1485  

CEFLTIDAO  

CERTIFICO  e Dou Fe que revendo os livros de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas  existentes 
nesta serventia do Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas, sob Registro sob n° 815 do Livro 
A/04 de Pessoas Juridicas em data de 01 de Julbo de 2003 foi registrada a Ata de Fundacao e Estatuto 
Social! da ASSOCIAcAO DOS ARBITROS DA FRONTE1RA sendo a denominayao de Associacao de 
Arbitros da Fronteira, denominada "A.A.F", é uma entidade corn personalidade juridica na forma da lei civil, 
coin sede na Avenida Brasil 00  1578, Centro, cidade de Capanema, Estado do Parana, fundada em 
27/06/2013, é uma sociedade sem fins lucrativos e de carater representativo, cultural, filantropico e social, 
constituida pelos arbitros de Futebol e Futsal, regidos pelo presente estatuto a que todos os s6cios sao 
obrigados a obedecer e cumprir. A Associacao tera duracdo por tempo indeterminado. A sua finalidade 
principal é a protecdo dos arbitros, visando melhorias e seguranca na conduchio dos trabalhos, coin autonomia 
e independencia. Tern como simbolo o Marco da Fronteira (Brasil e Argentina) nas cores amarela, azul e 
verde. Presidente Miguel Lucio da Silva corn mandato ate fevereiro de 2005. Registro sob n° 3.565 do Livro 
B/17 em data de 04 de Abril de 2012 foi registrado a Ata da Diretoria. Registro sob n° 5.800 do Livro B/47 
em data de 23/06/2016 foi registrada a Ata da nova Diretoria sendo eleito como Presidente Teobaldo Emilio 
de Campos Ruver. Registro sob n° 1.273 do livro A/12 em data de 06/07/2017 foi registrada a Ata de 
Alteracao do Estatuto onde foram incluidas novas modalidades esportivas: futebol de campo, futsal, voleibol, 
handebol, basquetebol, basquete de rua, bets bola, bocha, bola°, xadrez, tenis de mesa, futebol, futebol de 
areia, volei de areia, badminton, atletismo, futebol suico, dentre outras modalidades, regidas pelo presente 
estatuto. 0 estatuto contem XII (doze) capitulos e 55 (cinquenta e cinco) artigos e tendo como presidente 
Adilson Chicoski. Registro sob n° 1.379 do livro A/15 em data de 24/08/2018 foi registrada a Ata da 
Diretoria, tendo como presidente Aclilson Chicoski. Registro sob n° 7.092 do livro B/83 da Ata de Eleic"ao da 
nova diretoria, tendo ficado constituida pelos seguintes membros: Presidente: Silveri° Luis Schneider inscrito 
no CPF: 554.487.049-72, Vice-Presidente: ltamar Mondini inscrito no CPF: 899.358.299-87, Tesoureiro: 
Clair Rodrigues dos Santos inscrito no CPF: 746.515.609-20, Vice-Tesoureiro: Teobaldo Emilio de Campos 
Ruwer inscrito no CPF: 804.406.149-53, Secretario: Thiago Alexandre de Wallau inscrito no CPF: 
040.808.019-12, Vice-Secretario: Sandra Resende inscrita no CPF: 008.013.619-23, Conselho Fiscal: Leandro 
Antonio Schuck inscrito no CPF: 047.141.949-41, Junior Adriano Mondini inscrito no CPF: 094.338.299-80, 
Claudir Alexandre inscrito no CPF: 019.500.869-33, Conselho Disciplinar: Jones Bertaluci inscrito no CPF: 
033.748.629-02, Miguel Lucio da Silva inscrito no CPF: 555.147.079-20, Jardel de Castro inscrito no CPF: 
066.834.719-83. Resumido confonne os documentos registrados e arquivados nesta serventia. 
NADA MAIS. Era o que continha no referido documento, do qual extrai a presente certidao. 
Nair Iria Greber, Agente Delegada, a subscrevi. 
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Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
---.., 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRICAO 
05,738.824/0001-87 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/07/2003 

NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

TTI ULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******1-* 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associagOes de defesa de direitos sociais 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
94.93-6-00 -Atividades de organizagoes associativas ligadas a cultura e a arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas nao especificadas anterionnente 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 
399-9 - Associacao Privada 

LOGRADOURO 
AV BRASIL 

NOMERO 
1578 

COMPLEMENTO 

CEP 
85.760-000 

BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
-,..**. 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
01/07/2003 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
***1.1.** 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
irat*A.UAk 

Aprovado pela Instruga-o Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no Oa 04/06/2019 as 16;08;56 (data e hors de Brasilia.). 	 Paying; 1/1 
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06/06/2019 

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: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
CNPJ: 05.738.824/0001-87 

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 creditos 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 certiciao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os &Taos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicOes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao este condicionada a verificagAo de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Carta() emitida gratuitarpente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 13:55:28 do dia 06/06/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valicla ate 03/12/2019. 
COdigo de controle da certidao: 372B.E821.C882.A614 
Qualquer,rasura oy_emenda invalidara este documento. 
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Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrigao: 	05.738.824/0001-87 

[laza() Social: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

Enderego: 	AV BRASIL 1578 / / CENTRO CAPANEMA - PR 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuig5o que !he confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situagAo regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - 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:30/05/2019 a 28/06/2019 

Certificagao Ninero: 2019053003455355663900 

Informagao obtida em 06/06/2019 13:59:51 

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

06/06/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

 

4 
ittps://consulta-orf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf  1/1 



06/06/2019 

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: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
CNPJ: 05.738.824/0001-87 

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 creditos 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 caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passivo no Ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A 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 com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 13:55:28 do dia 06/06/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Wilda ate 03/12/2019. 
Codigo cie controle da certiclao: 372B.EB21.C882.A614 
Qualquer rasura'ou emenda invalidara este documento. 
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Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 020038314-28 

Certidao fomecida para o CNPJ/MF: 05.738.824/0001-87 
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do 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 comp ad-descumprimento de obrigagOes tributarias acessOrias. 

Wilda ate 04/10/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 

Emitido via Internet POblica (06/06/2019 13:57:54) 



06/06/2019 	 Certiciao 

Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

I. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL; OBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 05/08/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMON QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 3120/2019 
CODIGO DE AUTENTICACAO: 

9ZTMH282QEM2M44M4U7C 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAC, AO 

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

Inscricao Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

29157 	 05.738.824/0001-87 	 002 
ENDERECO 

AV BRASIL, 1578 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Atividades de associacoes de defesa de direitos sociais, Atividades de organizacoes associativas ligadas a cultura 
a arte, Atividades associativas nao especificadas anteriormente 

Certidao emitida no dia Capanema, 06 de Junho de 2019. 
CODIGO DE AUTENTICACAO: 9ZTMH282QEM2M44M4U7C 

servicos.capanema,pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=39337 
	

1/1 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

C OM AR C A DE CAPANEMA 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRGE STEVENS FACCIO 

J U RAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certiddo Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 

de distribuicao CIVEL, FAMILIA, AcOes: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERA-
cA0 JUDICIAL sob minha guards neste cartOrio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum 
registro em andamento contra: 

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

CNPJ 05.738.824/0001-87, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

im"1199E,Pd"e!HRRTA. 11111 

PATRICIA MICHELA THIESEN 

PODER JUDICIARIO 
Ju(zi df,) Direlto rya Cornaroa de 

s. • rna - Estado do Parana 
.H,1Sodm, 1212 

C;artrla do Corws,.:::. 	 Par dor, 
DeposMrio 	.;,,2Nvaliador Judicial 
CNPJ 01.26i1161/000147 
Dime Stevens Feccio - Titular 

e 

Pteielture OunicIpal e Capenern 

Certitcgi 

Atte este dOcurnento obpk.s t.  

do origM2A. 

    

Custas = R$ 47,57 

Pa.gina 0 0 0 1 /0 0 0 1 

Criagao da Comma 29.11.1967 

   

  

   



PO DER JUDICIARIO  
JUSTIQA DO TRABALHO 

CERT I DTA0 NE GAT IVA DE DtE3 I T OS TRABALH I STAS 

Nome: ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.738.824/0001-87 

Certidao n°: 173695760/2019 
Expedigao: 06/06/2019, as 13:59:02 
Validade: 02/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

05.738.824/0001-87, 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 (doffs) 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. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessdrios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Plablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

ti 



ASSOCIAQAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
Av. Brasil, 1578, Centro, Capanema - PR. 

CNPJ: 05.738.824/0001-87 

r 	' 

• 

ANEXO - III 

Declaragao Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL Ng 55/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA, CNP.1 n2 

05.738.824/0001-87, corn sede na Avenida Brasil, n9 1578, Centro, Capanema/PR, através de 

seu representante legal infra-assinado, que: 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.2 8.666/93, acrescido pela 

Lei n.2  9.854/99, que n5o empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e n5o empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, 

caso empregue menores na condig5o de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal 

situag5o no mesmo documento). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa n5o foi declarada inidonea para licitar ou 

contratar corn a Administrag5o 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatorios, instaurados por este Municipio, que o responsavel legal da empresa é o Sr. 

SILVERIO LUIZ SCHNEIDER, Portador do RG sob n2 4.092.018-8 e CPF n2 554.487.049-72, cuja 

fung5o/cargo a presidente, responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou fung5o 

pirblica impeditiva de relacionamento comercial corn a Administrag5o Publica. 

Declaramos de que a empresa n5o contratara empregados corn incompatibilidade corn as 

autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de diregao ou de assessoramento ate o 

terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n2 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este 

processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratag5o, concordo que o Contrato 

seja encaminhado para o seguinte enderego: 

E-mail: thiagowallau@  yahoo.com  .br 

Telefone: (46)999110418 
05.738.824/0001-87 
ASSOCIAcA0 DOS ARBITROS 

DAFRONTEIRA 
ry 9r9s0 1578 - Centro 

lcnsn.904 	Laudnema 	Put": t 



ASSOCIAQA-0 DOS ARBITROS DA FRONTEI 
Av. Brasil, 1578, Centro, Capanema - PR. 

CNPJ: 05.738.824/0001-87 
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alterac5o 

junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado 

nos dados anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constitulmos o senhor SILVERI() LUIZ SCHNEIDER, portador do CPF/MF sob n.2  

554.487.049-72, para ser o responsavel para acompanhar a execucSo da Contrato, referente 

ao Preg5o Presencial n.2 55/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagOes 

contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato. 

Capanema/PR, 05 de Junho de 2019. 

SILVERIO LUIZ SCHNEIDER 

PRESIDENTE 

55.738.82410001-6i  
ASSOCIAQAO DOS ARBITROS 

DA FRONTEIRA 
Av. Brasil, 1578 - Centre 

g 85760-000 	- 	Capanema. • Patanj 
• .4111N, 
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HABILITA00 DA EMPRESA 

L.C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 



CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMAcA0 DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE 

EMPRESARIAL LIMITADA 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

CNPJ/MF: n° 28.927.19110001-50 

Folha: 1 de 6 

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformacao de EMPRESARIO 
para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. 

LUIS CARLOS BERNARDI, brasileiro, major, casado sob o regime de comunhao 
parcial de bens, nascido ern 25/01/1957, natural de Passo Fundo-RS, empresario, 
inscrito no CPF/MF sob n°. 307.118.600-25, portador da carteira de identidade RG n°. 
43003453/SESP/PR expedida em 13/10/2002, residente e domiciliado na Rua 
Internacional, Centro, Santa Tereza do Oeste, CEP: 85825-000, Titular do Empresario 
L. C. BERNARDI, corn sede e domicilio na Rua Internacional, 608, Centro, CEP: 
85825-000, Santa Tereza do Oeste-PR, inscrita na Junta Comercial do Estado do 
Parana, sob NIRE n° 411.0830941-3 e no CNPJ sob n° 28.927.191/0001-50, fazendo 
use do que permite o § 3° do art. 968 da Lei n 10.406/2002, corn redacao alterada pelo 
art. 10 da Lei complementar n° 128/08, ora transforma seu registro de 
EMPRESARIO para SOCIEDADE EMPRESARIA de tipo juridico Limitada, uma vez 
que admitiu o seguinte sacio: 

1) LUNALVA EDMEA BERNARDI, brasileira, major, empresaria, casada sob o regime 
de comunhao parcial de bens, nascida em 13/01/1966, natural de Passo Fundo-RS, 
inscrita no CPF/MF sob n° 568.528.190-00, portadora do RG sob n° 
54591756/SESP/PR em 30/08/1988 a, residente e domiciliada na Rua Sao Francisco, 
155, Apto 03, Centro, CEP: 85825-000, Santa Tereza do Oeste-PR, a sOcia 
ingressante acima qualificado, integraliza neste ato a importancia de R$ 20.000,00 ( 
vinte mil reais ) dividido em 20.000 ( vinte mil ) quotas no valor de R$ 1,00 ( uma ) cada 
uma, devidamente integralizados, passando a constituir o tipo juridico SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA, a qual se regera, doravante, pelo CONTRATO SOCIAL 
ao qual se obrigam mutuamente todos os socios: 

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade constituida sob a forma de sociedade 
empresaria limitada e corn a denominacao L C BERNARDI E BERNARDI LTDA, sera 
regida por este contrato social, pelo C6digo Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 janeiro de 
2002. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 prazo de duracao da sociedade e por tempo 
indeterminado e o iniclo das operacOes sociais, para todos os efeitos, e o da data do 
registro do instrumento constitutivo. 

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade que tern sua sede na Rua Internacional, 608, 
Centro, CEP: 85825-000, Santa Tereza do Oeste-PR, passa ser Rua Sao Franciso, 
155 Apto 03 — Centro — Santa Tereza do Oeste — PR CEP 85.825-000, que é seu 
domicilio, podendo abrir e encerrar filiais, agendas e escritOrios, em qualquer parte do 
territorio nacional, por deliberacao dos sOcios materializada pela maioria dos votos, 

riallra.11111 

1  JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA  

CERTIP/C0 0 REGISTRO EM 25/06/2018 14:15 SOB N° 41208828595. 
PROTOCOLO: 183091884 DE 18/06/2018. CODIGO DE VERIFICAOAO: 
11802480034. NIRE: 41208828595. 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 25/06/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

 

   

   

   

     

A validade deste documento, se Impress°, fica sujeito a comprovagAo de sua autenticidadenos respectivos portais. 
Informando seus-respectivos codigos de verificagAo 



CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMAcA0 DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE 	r.- 

EMPRESARIAL LIMITADA 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

CNPJIMF: n° 28.927.19110001 -50 

Folha: 3 de 6 
estes ate o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (IV) doacao de bens mOveis e 
imOveis em geral; (V) nomeacao e destituicao de Gerentes - delegados; (VI) alteracao 
de qualquer das clausulas do Contrato Social da sociedade e (VII) constituicao de 
novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando sobre tail negooios 
pela Sociedade. 

CLAUSULA DECIMA - 0 socio que desejar transferir suss quotas devera notificar por 
escrito a sociedade, discriminando-Ihe o pre9o, forma e prazo de pagamento, para que 
através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois socios, 
exerca ou renuncie ao direito de preferencia, o que devera fazer dentro de sessenta 
(60) dias, contados do recebimento da notificacao, ou em major prazo a criterio do 
socio alienante. Decorrido sem que seja o exercicio o direito de preferencia, as quotas 
poderao ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos a sociedade, como se 
sociedade de capital pura fosse. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade sera administrada pelos 
socios-administradores ja qualificados LUIS CARLOS BERNARDI e LUNALVA 
EDMEA BERNARDI, aos quais competem isoladamente o uso da firma e a 
representacao ativa e passiva, em juizo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados 
da prestacao de caucao, podendo praticar todos os atos necessarios a consecucao do 
objeto social, sendo-Ihes, no entanto, vedado o uso do nome da sociedade, sob 
qualquer pretext° ou modalidade, em operacOes ou negocios estranhos ao objeto 
social, bem como a prestacao de liana ou aval, e o comprometimento dos mesmos em 
atos de liberalidade ou de favor podendo passar poderes para terceiros por 
procuracao. 

Paragrafo Onico - 0 socio que participar ativamente na administracao de sociedade 
faro jus a uma retirada mensal a titulo de pro-labore a ser fixada anualmente pelo 
consenso unanime dos socios, cuja importancia e acordo corn a legislacao do imposto 
de renda, sera contabilizada coma despesa de administracao da sociedade. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os socios declaram, sob as penas da lei, de que 
nao estao impedidos de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenacao criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pCiblicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra 
as relacOes de consumo, fe publica ou a propriedade. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - 0 exercicio social coincide corn o ano civil, 
devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanco Geral de 
Sociedade, obedecido as prescri9Oes legais e tecnicas pertinentes a materia. Os 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/06/2018 14:15 SOB N° 41208828595. 
PROTOCOLO: 183091884 DE 18/06/2018. CODIGO DE VBRIFICACAO: 
11802480034. NIRE: 41208828595. 
L C BERNARDI 13 BERNARDI LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 25/06/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

1111.1117A1.1111 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

A validade deste document°, se impress°, Pica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cOdigos de verificacAo 



CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMA00 DE EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE 

EMPRESARIAL LIMITADA 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA .  

CNPJ/MF: n° 28.927.191/0001-50 

Folha: 5 de 6 
vigentes, que regem a nnateria. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotes, 
por iniciativa de terceiros nao cotistas em razao de divide de socio cotista, tern este o 
prazo de 3 (fres) dies para substituir a penhora das cotes. Nao o fazendo, 
entender-se-a que tais cotes teriam sido ofertadas a venda, pelo que as demais socios 
poderao exercer sua preferencia de aquisicao depositando o equivalente ao valor do 
patrimonio liquido que etas representem conforme Ultimo balances. Neste hipotese, a 
transferencia das cotas sociais para o nome do cotista adquirente dar-se-a 
independentemente da assinatura do transmitente. 

CLAUSULA DECIMA NONA - As decisOes administrativas, bem como modificacOes 
do contrato social que tenha por objetivo a materia indicada no art. 997 da Lei n° 
10.406/2002, dependem do consentimento de todos os socios, as demais poderem ser 
decididas por maioria absolute de votos. Qualquer modificacao do contrato social sera 
averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de 
nulidade. 

CLAUSULA VIGESIMA - Os enderecos dos socios, constantes do Contrato Social ou 
de sua Ultima alteracao serao validos para o encaminhamento de convocagees, cartes, 
avisos e etc., relativos a atos societarios de seu interesse. A responsabilidade de 
informacao de alteracties destes enderecos e exclusive dos socios, que deverao 
faze-lo por escrito. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DECLARAc *A0 DE ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESA: Os socios declaram que: 
a) sociedade se enquadra na situacao de microempresa; 

o valor de receita bruta anual da sociedade, nao excedeu no exercicio anterior o 
limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n°.123/2006, observado o 
disposto no § 2° do mesmo artigo; 
c) a sociedade nao se enquadra em quaiquer das hipateses de exclusao relacionadas 
no § 4° do art. 3° da mesma Lei. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - As partes de comum acordo elegem o Foro da 
Comarca de Cascavel-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacties resultantes deste 
contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, Iavram, datam e assinam o presente 
instrumento, elaborado em via Unica, de igual teor e forma, para que vaiha na melhor 
forma do direito, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 25/06/2018 14:15 SOB N° 41208828595. 
PROTOCOLO: 183091884 DE 18/06/2018. CoDIGO DE VERIFICACAO: 
11802480034. NIRE: 41208828595. 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

     

 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 

 

Libertad Bogus 
SECRBTARIA-GBRAL 

CURITIBA, 25/06/2018 
www.empresafacil.pr.gov.br  

     

     

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovaggo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cddigos de verificaggo 



Ultimo Arquivamento 

Data: 25/06/2018 

Ato: ALTERADA0 

Evento (s): TRANSFORMACAO 

Numero: 20183091817 
Situacao 

REGISTRO ATIVO 

Status 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

GOVERNO DO PARANA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAcA0 E DA PREVIDENCIA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAcA0 DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 Pagina: 001/ 001 
Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes 
na data da sua expedicao. 
Nome Empresarial 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 	 

CNPJ 	 Data de Arquivamento do 	Data de Inicio 
Ato Constitutivo 	' de Atividade 

28.927.191/0001-50 	 24/10/2017 	I 	27/09/2017 

Endereco Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA sao francisco, 155-APT 03;, centro, SANTA TEREZA DO OESTE, PR, 85.825-000 

Objeto Social 
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Producao e promocao de eventos esportivos, Atividades de 
arbitros, treinadores e juizes, Ensino de esportes, Atividades de psicologia e psicanalise, comercio de materials 
esportivos e materiais escolares, vidracaria 

Capital: R$ 	40.000,00 

(QUARENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	40.000,00 
(QUARENTA MIL REAIS) 

     

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempresa.  

Prazo de Duragao 

Indeterminado 

Socios/Participagao no Capital/Especie de Socio/Administrador/Termino do Mandato 
	

Termino do  
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participacao no capital (R$) Especie de Sock) Administrador 	Mandato  

LUIS CARLOS BERNARDI 
	

20.000,00 SOCIO 
	

Administrador 	XXXXXXXXXX 
307.118.600-25 

LUNALVA EDMEA BERNARDI 
	

20.000,00 SOCIO 
	

Administrador 	XXXXXXXXXX 
568.528.190-00 

CURITIBA - PR, 10 de abril de 2019 
19/212722-5 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO GERAL 

NUmero de ldentificacao do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

141 2 0882859-5 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br  
e informe o Milner° 192127225 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponivel por 30 dias 

Cenigon.AutocklutteCellitaclora 	 Documento Assinado Digitalmente 10/04/2019 
`.̀m"d7'""""'"'"""""""'"'7 Junta Comercial do Parana 

PresIdencia da RepOblice 	CNPJ:77.968.170/0001-99 
Casa Civil 

Medid a Proviso. N.2.2010-2. Voce deve instalar o certificado da JUCEPAR de 24 de agosto de 200 . , 
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado  



10/06/2019 
	

Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 

TCEPR 
7:"F 	DECCII,/,C. E57PIXI DC,?in RAMA 

Consults de Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidos de Licitar 

iFornecedor- 	

Tipo documento CNPJ 	 NUmero documento 	28927191000150 

Nome 

	

Periodo publicagao : de 	 ate 

	

Data de Inicio Impedimento: de 	 ate 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 ate 

-NHUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNPJ: 28927191000150! 

https://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosVVeb.aspx 	 1/1 



I 1J/UO/ZU I 	 1_11.d111d111FIISJ Ud5 Ja nyues VI9enlea - l,dUclJ1.11.1 Lie CIIIplCJdJ 1111U1111Celb C OUJpCI1JcIJ 	 - rtil tc11 Ud 	 lUid 

FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 28.927.191/0001-50 

LIMPAR 

Data da consulta: 10/06/2019 10:12:38 

Data da 'affirm atualizacao: 08/06/2019 10:15:11 

DETALHAR 
	

CNPJ/CPF DO SANCIONADO 	NOME DO SANCIONADO 	OF DO SANCIONADO 	ORGAO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANCAO 	 DATA DE PUBLICACAO DA SAN4A-0 

Nenhum registro encontrado 

p... 	1/1 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
4 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIOAO 

28.927.191/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRicAo E DE siTuAgAo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/10/2017 

NOME EMPRESARIAL 
L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 
******** 	 ME 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CODIGO E DESCRIcA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
47.43-1-00 - Comercio varejista de vidros 
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos 
85.91-1-00 - Ensino de esportes 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanalise 
93.19-1-01 - Producao e promocao de eventos esportivos 
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas nao especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 	 NOMERO 	COMPLEMENTO 

R SAO FRANCISCO 	 155 	APT 03 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 OF 

85.825-000 	 CENTRO 	 SANTA TEREZA DO OESTE 	 PR 

ENDEREcO ELETRONICO 	 TELEFONE 
LUNALVABERNARDI@HOTMAIL.COM 	 (45) 3231-1365 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUA9A0 CADASTRAL 	 DATA DA SITUAcA0 CADASTRAL 

ATIVA 	 24/10/2017 

MOTIVO DE SITUAcA0 CADASTRAL 

SITUAcA0 ESPECIAL 
*Or****** 

DATA DA SITUAcA0 ESPECIAL 
******** 

10/06/2019 
	

Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Inscrigao e de Situacao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificacao 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 e a declarada pelo contribuinte. 

Aprovado pela Instrucao Normative RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 10/06/2019 as 10:15:27 (data e hora de Brasilia). 

 

Pagina: 1/1 

Consulta GSA / Capital Social Voltar 

 

  

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 	 1/1 



MINISTER10 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 

Nemo! L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
CNPJ: 28.927.191/0001-50 

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

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pCiblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes socials previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao esti condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://wvvw.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 14:34:09 do dia 10/04/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 07/10/2019. 
C6digo de controle da certidao: 7CA3.C6C1.A9F3.D2EF 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



1/06/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrigao: 	28.927.191/0001-50 

Razao Social: L C BERNARDI ME 

Enderego: 	RUA INTERNACIONAL / / CENTRO SANTA TEREZA DO OESTE - PR 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:06/06/2019 a 05/07/2019 

Certificagao Namero: 2019060603091000603302 

Informagao obtida em 09/06/2019 19:11:38 

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



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 019506993-83 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 28.927.191/0001-50 
Nome: L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda PCiblica 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 pendancias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
-iiatureza tributaria e nao tributaria, bem comb as descumprimento de obrigagoes tributarias acessorias. 

Valida ate 18/06/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 
Emitido vie Internet Poblice (18/02/2019 18:59:46) 



Parana 
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE 
SECRETARIA DE FINANCAS 

A 0-) 
- 

U .L5  
Data: '10/06/2019 10h17min 

Numero 	vaudad, r 152 	09/08/20191 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

Nome / Razao Social 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA CNPJ: 28927191000150 

Aviso 

Sem debitos pendentes ate a presente data. 

Finalidade 	  n Cornprovagao Junto a 

Mensagem 

Certificamos que ate a presente data nao constam debitos tributarios relativo ao cadastro 
econ6mico corn a localizacao abaixo descrita. 

A Fazenda Municipal se reserve o direito de cobrar debitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certiclao. 

Inscrigao 

Economico: 2264 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 

Enderego: , 155 - Bairro CENTRO - Compl. APT 03 - CEP 85.825-000 

Codigo de Controle 	 

CW6EQP8QGV36NSY1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do c6digo de controle informado. 

Santa Tereza do Oeste (PR), 10 de Junho de 2019 

Avenida Parana, 61 - Centro 
Santa Tereza do Oeste (PR) - CEP: 85825000 - Fone:4531241000 Pagina 1 de 1 



Cristiane Recktenwald 
Empregada Jurarnentada 
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CARTORIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITARIO 
PUBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANA 

RODRIGO TIMOTHEO TABORDA 
DISTRIBUIDOR PUBLIC() 

TRISUNAL OE --IUSTIDA OD 
-5T,,,,00 MO PARANA 

CERTIDAO NEGATIVA JUDICIAL ESPECIFICA 
altrer44 
	AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFICIO DO FORUM - CEP 85805-036 

FONE: (45) 3326-4479 	 CNPJ: 00.322.048/0001-16 

Rodrigo Tim6theo Taborda, Titular do Officio do Distribuidor, 
Contador, Partidor, Depositario e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, 
Estado do Parana, na forma da lei, etc... 

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo nesse Cartorio do Distribuidor POblico da Comarca de Cascavel, Estado 
do Parana, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente 
ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTENCIA, especifica de: 

FALENCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL E 
RECUPERAcA0 JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de: 

c BEANARD1E BERNARDI LTDA 
CNPJ: 28.927:1 91/0001-50 

,Dado e passado nesta cidade e comarca !de CASCAVEL, Estado 
do PARANA, ao(s) 10 dia(s) do mes de abril do/ ano de 2019. Buscas 
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s) 

0 REFERID 
	

ERDADE E DOU FE. 

Bel. F Cdrigo TimOtheo Taborda 
Oficial Titular 

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDAO: R$ 32,73 
A presente Certidao somente telt validade corn o Carimbo Oficial do Carton° Distribuidor. 



PODER JUDICIARIC 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.927.191/0001-50 

Certidao n°: 170755749/2019 
Expedigao: 10/04/2019, as 16:08:07 
Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n°  
28.927.191/0001-50, 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 sac) de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORM/WA° IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessdrios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

suve•stoes: cndt@tst.'!us.br 



ESP ORTES 

L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO - 155 - APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

ANEXO - HI 

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte 
Processo LicitatOrio n° 55/2019 

Declaracao Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa a L.C. BERNARDI E BERNARDI LTDA — ME, CNPJ 
n°28.927.191/0001-50, corn sede na a RUA SAO FRANCISCO NUMERO 155 COMPLEMENTO 
APT 03 CEP 85.825-000 BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICIPIO SANTA TEREZA DO OESTE 
OF PR, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei 
n.° 9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso 
empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagao no 
mesmo documento). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou 
contratar corn a Administragao PUblica. 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatOrios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a) 
LUIS CARLOS BERNARDI, Portador(a) do RG sob n° 43003453 e CPF n°. 307.118.600-25, cuja 
funcao/cargo a SOCIO PROPRIETARIO (sOcio administrador/procurador/diretor/etc), 
responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM s6cio desta empresa exerce cargo ou funcao 
pirblica impeditiva de relacionamento comercial corn a Administragao Publics. 

Declaramos de que a empresa tido contratara empregados corn incompatibilidade corn as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento ate o terceiro 
grau, na forma da SOmula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este 
processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratacao, concordo que o Contrato seja 
encaminhado para o seguinte endereco: 

E-mail: luiscbernardiahobnalcom; lunalvabernardiahotmail.com; 

Telefone: (46) 991010262; 999240526; (45)999667600 



ESPoRTES 

L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO -155 - APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

4 EN, VI 
t, 	# 

• 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragao junto 
ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos. 

Nomeamos e constituimos o senhor(a) LUIS CARLOS BERNARDI., portador(a) do CPF/MF sob 
n.°307.118.600-25, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugao da Contrato, 
referente ao Prep) Presencial n.° 55/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das 
obrigagoes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de 
Pregos/Contrato. 

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHO DE 2019 

LUIS CARLOS BERNARDI/PROPRIETARIO 
RG 43003453 CPF 307.118.600-25 

28.9 7 191/0001- 

L C E.-NARDI E EiT-Takitin1 

RIM SAO PRANCLSCO., :55 - APT CO 
CENTRO - CEP 8f.',325-:11":3 

SANTA TEREZA DO OE'.3TE - 



L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME 
RUA SAO FRANCISCO — 155 — APT 3; CENTRO 

SANTA TEREZA DO OESTE - PR 
FONE: 046991010262 / 045999667600 ou 046999240526 

.^1, (71 

t)U  

ESPORTES 

AN EXO VII 

  

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 
Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esporte 
Processo Licitatorio n° 55/2010 

ORIENTAQOES PARA GERAQAO/REDAQA0 DA PROPOSTA DE PREQ0S EM PROGRAMA 
ESPECIFICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

FORMULARIO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS (DEVE CONSTAR 
NO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECOS) 

Aos dez dias do mes de junho de 2019, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Americo Belle, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das propostas 
apresentada no Pregao Presencial n° 55/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema em10 de JUNHO de 2019., resolve REGISTRAR 
OS PREQ0S da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condigoes do Edital que rege o 
Preget) e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME, 
estabelecida a R. SAO FRANCISCO n°155 — APT. 03, Cidade SANTA TEREZA DO OESTE, Estado PR, 
CNPJ/MF sob n° 28.927.191/0001-50 e inscrigeo Estadual sob n°. 017591729-48, representada neste ato 
por seu socio administrador Sr.(a) LUIS CARLOS BERNARDI, portador(a) da cedula de identidade RG 
n°. 43003453 e CPF n°. 307.118.600-25. 

1.CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 objeto desta Ata é CONTRATAgA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIgOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIgOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREgOS, objeto, para atender as necessidades do Municipio de Capanema, 
conforme especificagOes do Projeto Basica e quantidades estabelecidas abaixo: 

Item Nome do produto/servigo Quantid 

ade 

Unidade Prego 

maxim° 

Prego maxim° 

total 

1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE COM 

2 ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

70,00 JG 129,00 9.030,00 

2 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 48 50,00 JG 49,00 2.450,00 

3 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 

TRADICIONAL 

50,00 JG 58,00 2.900,00 

4 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 MINUTOS 

NA CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 

NECESSARIO). 

150,00 JG 85,00 

r\ ) 

 

12.750,00 

trki; 
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5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES E 
UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO 

120,00 JG 409,00 49.080,00 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS DE LINHA E UM MESARIO DE 50 

MINUTOS 

100,00 JG 189,00 18.900,00 

7 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 

MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL 

200,00 JG 189,00 37.800,00 

8 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA CATEGORIA 

ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

200,00 JG 73,00 14.600,00 

SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 

ARBITROS DE 	QUADRA E UM MESARIO (QUANDO 

NECESSARIO). 

60,00 JG 149,00 8.940,00 

10 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL DE 

PRAIA COM 2 ARBITROS E 2 MESARIOS. 
300,00 JG 109,00 32.700,00 

VALOR TOTAL R$189.150,00 

Valor total estimado: R$189.150,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Cento e Cinquenta Reais) 
A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigoes que deles poderao 

advir, facultando-se a realizacao de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, sendo assegurada 
ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigoes. 

6. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHO DE 2019 

28.92; 19'1/0001-5 

L C 3ERNARD E BERNARD ITJA, 

RUA SAO FRANCISCO, 15E5 - APT 03 
CENTRO 	858?5-000 

SANTA TEREZA DO .OESTE 	PAFiANAg 

LUIS LUIS CARLOS BERNARDI/PROPRIETARIO 

RG 43003453 CPF 307.118.600-25 
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ANEXO V 

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte 
Processo LicitatOrio n° 55/2019 

(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS) 
MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR 

ATA DE REGISTRO DE PREcOS N° 
PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

Aos dez dias do mes de junhode 2019, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Americo Belle, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes, do 
Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das propostas 
apresentada no Pregao Presencial n° 55/2019 , por deliberagao do Pregoeiro, devidamente homologada 
e publicada no Died° Oficial do Municipio de Capanema em10 de JUNHO de 2019., resolve REGISTRAR 
OS PREcOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condigoes do Edital que rege o 
Pregao e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. L. C. BERNARDI E BERNARDI LTDA - ME, 
estabelecida a R. SAO FRANCISCO n°155 — APT. 03, Cidade SANTA TEREZA DO OESTE, Estado PR, 
CNPJ/MF sob n° 28.927.191/0001-50 e inscricao Estadual sob n°. 017591729-48, representada neste ato 
por seu socio administrador Sr.(a) LUIS CARLOS BERNARDI, portador(a) da cedula de identidade RG 
n°. 43003453 e CPF n°. 307.118.600-25. 

1.CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 	0 objeto desta Ata a CONTRATAgA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPA(ITAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO „SISTEMA DE 
REGISTRO DE PRECOS, objeto, para atender as necessidades do Municipio de Capanema, 
conforme especificacaes do Projeto Basic° e quantidades estabelecidas abaixo: 

Item Nome do produto/servico Quantid 
ade 

Unidade Preco 
maxim° 

Preco mkimo 

total 

1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 
ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

70,00 JG 129,00 9.030,00 

2 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 48 50,00 JG 49,00 2.45V0  
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3 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BOCHA 

TRADICIONAL 

50,00 JG 58,00 2.900,00 

4 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 
FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 MINUTOS NA 

CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 

NECESSARIO). 

150,00 JG 85,00 12.750,00 

5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO E 2 AUXILIARES E 

UM MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO 

120,00 JG 409,00 49.080,00 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS DE LINHA E UM MESARIO DE 50 

MINUTOS 

100,00 JG 189,00 18.900,00 

17 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 

MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS MUNICIPAL 

200,00 JG 189,00 37.800,00 

8 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE 

FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA CATEGORIA 

ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

200,00 JG 73,00 14.600,00 

9 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 

ARBITROS DE 	QUADRA E UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

60,00 JG 149,00 8.940,00 

10 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA300,00 

COM 2 ARBITROS E 2 MESARIOS. 

JG 109,00 32.700,00 

VALOR TOTAL R$189.150,00 

Valor total estimado: R$189.150,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Cento e Cinqiienta Reais) 
A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigoes que deles poderao 
advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a aquisigao pretendida, sendo assegurada 
ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em igualdade de condigoes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 

3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da Clausula 
Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile 
ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as seguintes informagoes: 
3.2.1Ntimero da Ata;  
3.2.2. Ntimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do servico;  
3.2.5. Requerimento.  
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3i_ 	O servigo deverA atender rigorosamente as especificagoes exigidas pela Contratante. 

4. 	CLAUSULA QUARTA DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE  
RECEBIMENTO  
4.1. 	A empresa vencedora do certame devera iniciar o servigos solicitados em ate 01 (um) dia 
apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual 
somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela 
Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 
4.2. 	0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informagoes: 

a) Identificagao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao dos servigos a serem executados; 
c)Local onde sera° executados os servigos; 
d)Prazo para entrega dos servigos; 
e) Quantidade e medidas do servigo, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisigao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que 
verificard a possibilidade da aquisigao e encaminhara o respectivo pedido a empresa 
vencedora do certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho. 
4.3.1. Em razao da organizagao interna da Secretaria, a requisigao de entrega dos servigos 
podera 
ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa 
vencedora. 
4.2. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos servigos caso estes sejam 
solicitados sem a elaboragao do requerimento e as informagoes previstas no subitem. 

4.3.2. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizagao 
para a 

empresa vencedora do certame. 
4.4. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratagao e 
responsabilizageo dos agentes peblicos envolvidos por improbidade administrativa. 
4.5. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa 

elaboracao do requerimento confiqura a concorrencia da empresa pare a nulidade do ato,  
confiqurando a me-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de 
empenho emitida e o nao paqamento dos produtos, sem preiuizo da adocao das medidas 
cabiveis para aplicacao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.6. As solicitagoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos servigos. 
4.7. As solicitagoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Regittro de 

Pregos, apes o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo 
proprio no Controle Interne ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria 
Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalizagao de orgao interno e externos. 
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5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 28 e ss. 
do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apps o 
recebimento definitivo dos senricos, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 
5.2.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 
5.3.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Pregos. 
5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a 
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor 
originariamente devido I = Indice de atualizagao financeira, 
calculado segundo a formula: 

1= 
(6 / 100) 
365 

N = Nilmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 
5.As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 
seguintes dotagoes orgamentarias: 

Dotagoes 

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

da 
despesa 

recurso despesa 

2019 1160 07.002.27.812.2701.2272 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

6 CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da 
Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esporte, conforme Projeto Basic°, ao qual 
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dare 
ciencia a Administrageo, bem como atestar o recebimento dos servigos, nos termos do item 33 do 
edital. 
6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes 
tecnicas, vicios redibitorios, ou servigo inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia 
desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 
6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como 
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario 
regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis. 
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6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Precos, bem como prestar toda assistencia e orientag8o que se fizer necess6ria, o(a)servidor(a) 
Luciana Zanon, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais 
faihas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se tido sanadas no prazo estabelecido, 
sera° objeto de comunicageo oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades cabiveis. 
6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  

	

7.1. 	0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos pregos registrados no Dian° 
Oficial do Municipio. 

	

7.2. 	Os pregos registrados serer) confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade 
corn os praticados no mercado e assim controlados pela Administrageo. 
7.2.1. A Administragdo Municipal, no caso de comprovageo dos pregos registrados serem 
maiores que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos 
para promover a renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 
7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 
procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o 
Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  

	

8.1. 	E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 
inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

	

8.2. 	0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 
65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual reduce° dos pregos praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao &gar) gerenciador promover as 
negociageres junto aos fornecedores. 

	

8.3. 	Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
prego praticado no mercado, o Orgeo gerenciador devera: 
8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para reduce° de pregos e sua adequageo ao 
praticado pelo mercado; 
8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 
registro, sem aplicagao de penalidade; 

	

8.3. 	2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada 
a ordem de classificagao original do certame. 

	

8.4. 	Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o &Tao 
gerenciador podera: 
8.3.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequageo ao praticado 
pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art 65 da Lei n° 8.666/93, quando 
cabivel, para rever o prego registrado em raze° da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou 
previsIveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do 
ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 
economica extraordindria e extracontratual. 
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8.3.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 
caso a comunicacao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicacao da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
8.3.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, 
quando cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fomecedor comprovar e justificar as alteragoes 
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

	

8.6. 	Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotara, para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras eiou comercializadoras, a 
ser realizada pela prOpria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da 
alteragao solicitada ser instruida corn justificativa da escolha do criterio e memória dos respectivos 
calculos, para decisao da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos 
utilizados para a analise do pedido de revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados 
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

	

8.7. 	E vedado a Contratada interromper a entrega dos servigos enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangoes previstas no Edital 
Convocatorio, salvo a hipOtese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 
8.8. Nao havendo exit° nas negociacoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao 
parcial ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Dian° Oficial do Municipio, 
e adotar as medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do 
paragrafo unico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

	

8.9. 	E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de pregos da contratacao, salvo nos casos previstos 
acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhara c6pia atualizada da Ata de 
Registro de Pregos aos Orgdos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  

	

9.1. 	0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, 
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das 
hipOteses contidas no edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condicoes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o 
contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no 
art. 7° da Lei n° 10.520/02. 

	

9.2. 	0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou forga major, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados: 
9.2.1. Por razoes de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
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9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o orgao gerenciador comunicara o cancelamento do 
registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

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

10.2. 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 corn o Municipio de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a 
Contratada estara sujeita as sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 10.3.1. 
Advertencia por escrito; 10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 por dia de atraso na entrega do servigo, calculada sobre o 
valor total da ata de registro de pregos, limitada ao percentual maxim° de 10% 
do valor total da respectiva ata, a partir do qual estara configurada a sua 
inexecugao total; 
b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, por infragao a 
qualquer clausula ou condigao do edital ou da ata de registro de pregos nao 
especificada na apnea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 
c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de 
rescisAo do contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa 
da Contratada, havendo a possibilidade de cumulagao com as demais sangoes 
cabiveis; 
d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando 
configurada a inexecugao total da ata. 

10.3.3.Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
10.3. 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 o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) 
anos. 
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10.4. As sangOes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impediment° de 
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragto poderto 
tambern ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 
c) Demonstrem na'o possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude 

de atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades sera° aplicadas apps regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que Ihes sacs 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 
n° 9.784/99. 
10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 
10.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 
Publica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
10.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, 
observado o principio da proporcionalidade. 
10.10. As multas sera° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando 
for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 
10.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagoes do contratante e da contratada sac, aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO 
OBJETO 

13.1. Os servigos sera° recebidos na forma do item 27 do edital. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  

13.2. Para as questaes decorrentes da execugao deste instrumento que nao possam ser 
dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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13.3. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
13.4. A execuc6o do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-6o pelas clausulas 
contratuais e pelos preceitos de direito public°, aplicando-Ihes, supletivamente, os principios da 
teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 
8.666/93, combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
13.5. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, aplicando-Ihe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregdo Presencial n° 55/2019, o seu respectivo Projeto Basic°, e a 
proposta da empresa. 
13.6. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e em 
compatibilidade corn as obrigacOes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e 
qualificacao exigidas no Pregao Presencial n° 55/2019. 
13.7. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo 

Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) 

Sr.(a) 	 qualificado preambularmente, 

representando a Detentora da Ata. 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 

Representante Legal 

SANTA TEREZA DO OESTE, 10 DE JUNHO DE 2019 

LUIS CARLOS BERNARDI/PROPRIETARIO 
RG 43003453 CPF 307.118.600-25 

L C BERNIV 

RUA SAO FRANCII. 
0 	CENTRO - CEP 

SANTA TEREZA E)O-OESTI:i 
.404.4.2 



CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIc OS DE ARBITRAGEM PARA AS COM PETIcOES 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
Valor 

129,00 

FiFneCedor 74787 

Rodade 

Lance Inicial 

Vencedor BERNARDI' 

Lote. 0001 RAGE N i•IV10DA~'UTD'..i4bE DE:RIFFEBOLt OAP 

Fornecedor 

Rodada 

Lance Inicial 

Vencedor ARBITROS DA FRONTEIRA 
rxi 	s=2 

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
Valor 

409,00 

408,0D 

406,00 

404,50 
403,50 
402,50 
401,50 

Entitido por: ROSEUAKRIGER BECKER PAGANI, na versan 5522 i 101061201915:3322 

ARBITROS DA FRONTEIRA 

Municipio de Capanema - 2019 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregao 55/2019 

00:1 79 

Paginal k;upleno 

 

1 	 120,00 

2 	 126,00 

124,00 
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

Valor • 
129,00 
127,00 

2 	 125,00 

?-SERSTIOO DtAFiDO.F&GEM:NAMODArIDADEDE13DCHA  

	

. 	_ 	. 
Fornecedor 2232 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS OA FRONTEIRA 
Rcdada 	 Valor 

Lance InIcial 	 49,00 

1 	 48,00 

2 	 47,00 
Farecedor 747W _ 	. L C.BERNARDI E BERNARDI LTDA 
R Wade 

Lance Inicial 	 49,00 
48,50 

2 	 47,50 

ote 0001 Item 0003 SRV1g 0 DE Aj4BlTkA66!kkiA•*u6L.,Rttgrtsiew • effe".?.'W-• 

	

. • -• 	-• • 47••••••,'" 
Farnecedar 2232 	 ASSOCIACAO DOS ARBOROSDAFRONTEIRA 
Rodada 	 Vela- 

Lance Initial 	 58,00 

1 	 57,00 
2 	 55,50 

3 	 54,50 

Farnecedor 74787 	 L 	C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
Rodada 	 Valor 

Lance Inicial 	 58,00 

1 	 57,50 

56,03 

55,00 

Jots. 0001 Item 0004SERVIQO10EAR:61TRAGEM NA 	Kr1ODALIDADE DE FLJTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 	 Ma calla z o 	 'Qua-ritlai;c16: 	15300 

IN UTOS NA CATEGORIAESCOLARED E DE BAEEUM NESARIO (QUANDO N EC ESSAR10). 

Fomecedor 2232 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 	 ARBITROS DA FRONTEIRA 	 Vencedor 

Rodada 
Lance Initial 

5 

Fornecedor 74787 
Rodada 

Lance Inicial 
1 

Val 
85,00 

83,50 

82,50 

81,50 

80,50 

79,50 

L C BERNARDIE.SERNARD) LTDA 
Valor 

85,03 
84,00 

83,00 

82,00 

81,00 

80,00 

BERNARDI Dedinou 

3 
Farnecedor 2742  
Rodada 	• 

Lance Inicial 

BERNARDI 
	

Dedinou 



SEkV.It2 DE ARBITRAGEM NA K1015.;406." -1F ti FUTE8OL-SEtt 67)1 ,:l 2 APEOTR0,s-n. 	 MarcAloclela 	 Cearidaale 

LINHAE UM MESARIO DE 50 M INI4498_ 

Fornecericr 2232.  	ASSOCIACAO DOS AlibTROS DA FiRblITErkA 	 ARBITROS DA FRONTEIRA 	 Vencedor 

Municipio de Capanema - 2019 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregao 55/2019 

Pag ina2 

)bjeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA PRESTAD ORA DE SERVIc OS DE ARBITRAGEM PARA AS compETIDOEs 

7 

8 9 

10 

11 
12 

400,00 

398,50 

397,50 

396,50 

395,00 
394,00 

13 393,00 

14 391,50 

15 390,50 

16 389,50 

17 388,50 

18 387,00 

19 385,50 

20 384,50 

21 383,50 

22 382,50 

23 381,50 

24 380,00 

25 378,50 

Fornecedor 74787 L C BERNARDIE BERNARDI LTDA BERNARDI Declinou 

Rodada Valor 

Lance Initial 409,00 

1 408,50 

2 407,50 

3 405,00 

4 404,00 

5 40800 

6 40Z00 

7 401,00 

8 399,00 

9 398,00 

10 397,00 

11 396,00 

12 394,50 

13 393,50 

14 392,00 

15 391,00 

16 390,00 

17 389,00 

18 388,00 

19 38600 

20 385,00 

21 384,00 

22 383,00 

23 382,00 

24 381,00 

25 379,00 

Rodada 

Lance Initial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fornecedor 74787 

Rodada 

Lance Initial 

1 

2 

3 

4 

5 

Valor 

189,00 

187,00 

185,50 

184,00 

182,50 

181,00 

180,00 

178,50 

177,00 

LC BERNARDI E BERNARDI LTDA 

Valor 

189,00 

188,50 

186,00 

185,00 

183,00 

182,00 

BERNARDI 	 Declinou 

;\ 
Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na versao: 5522 i 
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Municipio de Capanema - 2019 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregao 55/2019 

BERNARDI 	 Vencedor 

ARBITROS DA FRONTEIRA 	 Declinou 

M IN U TOS:NA CATEGORINESCOLARES E DEBASE, E UM MESARIO (QUAND6fvEGeSSARIO). 

Fornecedor 74787 	 L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

Rodada 	 Valor 

Lance Inicial 	 73,03 

1 	 72,00 

2 	 70,00 

3 	 68,50 

Fornececlor 2232 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

Ouanticiade. 	60;00 MaricalModeloz. 

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN!, na versao: 5522 i 10/0672019 15:33:22 

313jeto: 	CONTRATACAO DE EMPR ESA PRESTADORA DE SERVIc OS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES 
6 180,50 

7 17900 

8 178,00 

000 	sEgiCkp.p.,-A*(6,;,pfm!,4 Mon 

4 	o yO 3E 1 ' 4:108 	r D 

Fornecedor 	 -'-itaiiCIACAO 

Rodada 	 Valor 

^ DE DE FI__ITS".L'D.(st-:11.2ARba 	1 

'D U 

DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 	 ARBITROS DA FRONTEIRA 

266,05 

Vencedor 

Lance Inicial 189,03 

1 185,00 

2 183,50 

3 181,00 

4 179,00 

5 177,50 

6 175,00 

7 174,00 

8 172,50 

9 170,50 

10 169,50 

11 163,50 

12 167,00 

13 165,50 

14 164,50 

15 163,50 

16 162,50 

17 161,50 

18 159,50 

Fornecedor 74787 L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 	 -BERNARDI Declinou 

Rodada Valor-  

Lance Inicial 189,00 

1 188,00 

2 184,00 

3 182,00 

4 180,00 

5 178,00 

6 176,00 

7 174,50 

8 173,00 

9 171,00 

10 170,00 

11 169,00 

12 168,00 

13 166,00 

14 165,00 

15 164,00 

16 163,00 

17 162,00 

18 161,00 

SERVIcp DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 	 oo_LI 

Rodada 	 Valor 

Lance Inicial 	 73,00 

1 	 71,00 

2 	 69,00 

SERVICO,DE.ARBITRAGEIWNlA MODALIDADE. DE 	ORBIT:RCS DE- 

GUADR Ur.1 

Fornecedor 2232 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

Rodada 	 Valor 

Lance lnicial 	 149,00 

1 	 147,00 

_ote: 0001. It 

AR SITROS DA FRONTEIRA 	 Vencedor 



ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
Pregoeiro 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA ASSOCIACAO DOS t. BITRO DA 	EIRA 
SILVERI° LUIZ-SC 

CAROLINE PILATI 	 JEANDRA WILMSEN 	 MAICON DOUGLAS DE-CASTRO COO 
Mem bro 	 Membr9 me+. 	IS

) 

Municipio de Capanema - 2019 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

P re g o 5512019 
),) 

18 2 

Peg ina:4 

Dbjeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTAD ORA DE SERVIQ OS DE ARBITRAGEM PARA AS COM PETIcOES 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

145,00 

143,00 

14200 

140,00 

138,00 
136,00 

8 134,50 

Fornecedor 74787 L C BERNARDI E BERNARDI LTDA BERNARDI Declinou 

Rodada Valor 

Lance Inicial 149,00 

1 148,50 

2 146,00 

3 144,00 

4 142,50 

5 141,00 

6 139,50 

7 137,00 

8 135,00 

LOW. 	Item: 0010 	SE0.16:) DB cARBITRAC2' ', N ,z, r.I 	D.:, LIE,LL EL 	L 	Ma -----,,- 	A...I:- ; :1 	_ 

: ARBITR0S!E 2 MES4RIGS.• 

r. -_,;,..,..19,,:,1c:,,,,i, 	 OlOnfidar7- 30000 

Fornecedor 2232.  ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEiRA ARBITROS QA FRONTEIRA Venced r 

Rodada Valor 

Lance Inicial 109,00 

1 108,00 

2 105,00 

3 104,00 

4 103,00 

5 101,00 

6 99,00 

7 97,00 

Fornecedor 74787 - LC BERNARDI E BERNARDI LTDA BERNARDI Declinou 

Rodada Valor 

Lance Inicial 109,00 

1 108,50 

2 107,50 

3 104,50 

4 103,50 

5 102,00 

6 100,00 

7 98,00 

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN I, na versao: 5522 i 
	

10/06201915:33:22 



REPRESENTADA PELO SR. NOME DA EMPRESA 

ASSOCIAcA0 DOS ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

SILVERIO LUIZ SCHNEIDER 

MunicIpio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA, E JULGAMENTO 
DE LICITAcA0 PREGAO PRESENCIAL N°: 055/2019 

Aos dez dias de junho de 2019, as quinze horas, no MUNICiPIO DE CAPANEMA, com endereco a 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, centro, reuniu-se o Pregoeiro corn a Comissao de Apoio 

Licitaeao, designada pela Portaria n° 7.280 de 7 de dezembro de 2018, constituida pelos Srs. Roselia Kriger 
Becker Pagani, Pregoeira, Jeandra Wilmsen, Membro, Caroline Pilati, Membro e Maicon Douglas de Castro 
Coito, membro, coin o objetivo de julgar a Licitaeao Pfiblica, sob a modalidade Pregao, veiculado através do 
n° 055, que tem por objeto o CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE 
ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
DO MUNICiPIO DE CAPANEMA — PR, PROCES SADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., 
a Comissao atestou o comparecimento das seguintes empresas e seus representantes: ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA FRONTEIRA, L C BERNARDI E BERNARDI LTDA. Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes :  

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA LUIS CARLOS BERNARDI  
Em seguida foi realizada a classificacao das propostas e aberta a fase de lances verbais, conforme Relatorio 
de lances em anexo. Foi considerada como propostas validas e vencedores, depois de analisada as 
documenta oes (envelopes n° 02 che ando-se a se uinte: 
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 
Late Item 	' Froduto/Servica Marca Urud 

ede . 
Quantida 
de 

Preco 
__. 

Preco total 

1 2 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA 48 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 50,00 47,00 2.350,00 

1 3 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA 
TRADICIONAL 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 50,00 54,50 2.725,00 

1 4 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL COM 1 
ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 
MINUTOS NA CATEGORIA 
ESCOLARES E DE BASE, E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 150,00 79,50 11.925,00 

1 5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL DE 
CAMPO 1 ARBITRO E 2 
AUXILIARES E UM MESARIO, COM 
90 MINUTOS CATEGORIA ADULTO 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 120,00 378,50 45.420,00 

1 6 SERVIg0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL SETE 
COM 2 ARBITROS DE LINHA E UM 
MESARIO DE 50 MINUTOS 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 100,00 177,00 17.700,00 

1 7 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 
MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS 
MUNICIPAL 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 200,00 159,50 31.900,00 

1 9 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 

ARBITROS 
DA 

JG 60,00 134,50 8.070,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85769-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 



Munidpio de Capanema - PR 

ARBITROS DE 	QUADRA E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

FRONTEIR 
A 

1 10 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE VOLEIBOL DE 
PRAIA COM 2 ARBITROS E 2 
MESARIOS. 

ARBITROS 
DA 
FRONTEIR 
A 

JG 300,00 97,00 29.100,00 

TOTAL 149.190,00 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA , 
Lote Item Prod uto/Servico 	,. 	_ 7.___ - 	.,. 	— Marca Unid 

ade--  
Quantida 
de' 

Prey) Preto total 

1 1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 
ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

BERNARDI JG 70,00 124,00 8.680,00 

1 8 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE 
BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

BERNARDI JG 200,00 68,50 13.700,00 

TOTAL 22.380,00 
Tendo em vista que a intimacdo do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 4° da Lei 10.520/2002, 
o prazo recursal previsto no art. 4° inciso XVIII, da mesma lei antes citada. Nenhuma empresa manifestou 
interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido e assinada a presente Ata 
pela Comissao de Licitacdo e pelos representantes das proponentes. 

CAROLINE PILATI 
Membro 

064.652.689-81 

MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 
Membro 

078.018.429-79 

of, 
ASSOCIACA• DOS U :IT' • S DA 

F *NT, r' 
05.738. 	D OD 1-8T 

AV BRASIL, 1578 - C ' 	.D000 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR 

SILVERIO LUIZ SCHNEIDER 
554.487.049-72 

JEANDRA WILMSEN 
Membro 

038.991.949-77 

ROSELIA KRIGER BECKFR' PAGAN! 
Pregoeiro 

632.258.249-68 

C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
28.927.191/0001-50 

R SAO FRANCISCO, 155 APT 03 - CEP: 
85825000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 

Santa Tereza do Oeste/PR 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760 0 
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Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE ADJUDICACAcA0 
PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

A Senhora Pregoeira do Municipio de Capanema - PR, no use das atribuigoes legais, conforme legislagao vigente (Lei 
8.666/93 e Lei 10.520/02), apps exame e deliberagao do processo que instrui o Pregao Presencial n° 055/2019, objeto: 
CONTRATA9A0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI9OS DE ARBITRAGEM PARA AS comPE-riceEs 
REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE 	E 	. resolve ADJUDICAR os itens licitados conforme a tabela abaixo: 
Fornecedor Item Produto/Servigo Marca Quantidade Prego  

L C BERNARDI E 
BERNARDI LTDA 

1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 
ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

BERNARDI 70,00 124,00 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

2 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA 48 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

50,00 47,00 

.SSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

3 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA TRAD1CIONAL 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

50,00 54,50 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

4 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL COM 1 
ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 
MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES E 
DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

150,00 79,50 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

5 SERVI90 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 
ARBITRO E 2 AUXILIARES E UM 
MESARIO, COM 90 MINUTOS CATEGORIA 
ADULTO 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

120,00 378,50 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL SETE COM 2 
ARBITROS DE LINHA E UM MESARIO DE 
50 MINUTOS 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

100,00 177,00 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

7 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 
MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS 
MUNICIPAL 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

200,00 159,50 

L C BERNARDI E 
BERNARDI LTDA 

8 SERVI90 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E 
UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

BERNARDI 200,00 68,50 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

9 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 
ARBITROS DE 	QUADRA E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

60,00 134,50 

ASSOCIACAO DOS 
ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

10 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA 
COM 2 ARBITROS E 2 MESARIOS. 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

300,00 97,00 

Capanema - PR, 11 de junho de 2019. 
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PORTARIA N° 7.416, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Termo de Homologactio do Pregiio Presencial n° 552019. 

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

Considerando que o procedimento licitatOrio esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracties, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  
Art. 1° Homologar o Processo de Licitacdo modalidade Pregdo Presencial n° 552019, objeto 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE ARBITRAGEM PARA AS 
COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-
se pUblico o resultado da licitacao em epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor preco Por 
Item:  
FOrtiedetlor. 	:, Item . .. ProdtitO/SerVigo ..,.._.... 	. 	.... Marca - ClOefitidede.....Pre o... 
L C BERNARDI 
E BERNARDI 
LTDA 

1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 
ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

BERNARDI 70,00 124,00 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

2 SERVIg0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA 48 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

50,00 47,00 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

3 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA TRADICIONAL 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

50,00 54,50 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

4 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL COM 1 
ARBITRO E 2 	AUXILIARES, DE 60 
MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES 
E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

150,00 79,50 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

5 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO 
1 ARBITRO E 2 AUXILIARES E UM 
MESARIO, COM 90 MINUTOS 
CATEGORIA ADULTO 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

120,00 378,50 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL SETE COM 
2 ARBITROS DE LINHA E UM MESARIO 
DE 50 MINUTOS 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

100,00 177,00 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

7 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS E UM 	MESARIO, DE 40 
MINUTOS NA CATEGORIA ADULTOS 
MUNICIPAL 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

200,00 159,50 

L C BERNARDI 
E BERNARDI 
LTDA 

8 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE BASE, E 
UM MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

BERNARDI 200,00 68,50 

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



orefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana onze dias de junho de 2019 

Amerito Belle 
Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

9 SERVICO DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE VOLEIBOL COM 2 
ARBITROS DE 	QUADRA E UM 
MESARIO (QUANDO NECESSARIO). 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

60,00 134,50 

ASSOCIACAO 
DOS ARBITROS 
DA FRONTEIRA 

10 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA 
COM 2 ARBITROS E 2 MESARIOS. 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

300,00 97,00 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacdo modalidade Pregdo Presencial N° 55/2019, é de 
R$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Setenta Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitacdo, revogadas as disposicaes ern contrario. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
KRAEMER LTDA-EPP 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT(CIOS DESTINADOS A RE- 
UNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU- 
NICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS- 
TRO DE PRECOS.. 
Valor total: R$ 24.296,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e 

Seis Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N*219/2019 
Pregao Presencial N2 050/2019 

Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE- 
UNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU- 
NICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS- 

TRO DE PRECOS.. 
Valor total: R$ 11.795,83 (Onze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco 
Reais e Oitenta e Tres Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

L9P1:971:t q9,1,09, 

PORTARIA N0 7.416, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Termo de Homologagao do Pregao Presencial n2 55/2019. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuic5es legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 

esta de acordo corn a Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 
Lei n' 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 
ern seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art, 12 Homologar o Processo de Licitag'ao modalidade Pregao Presen- 
cial n2 55/2019, objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 
Art. 22 Ern cumprimento ao disposto no Art.109, §19 da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitagao ern 
epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor prego Por 
Item; 
Fornecedor Item Produto/Servico Marco Quantidade Prep 
L C BERNARDI 1 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODAL!- BERNARDI 70,00 124,00 
E BERNARDI DADE DE BASQUETE COM 2 ARBITROS DE 
LTDA QUADRA COM 40 MINUTOS E UM MESARIO 

(QUANDO NECESSARIO). 
ASSOCIACAO 2 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALI- ARBITROS DA 50,00 47,00 
DOS ARBITROS DADE DE BOCHA 98 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 
ASSOCIACAO 3 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 50,00 54,50 
DOS ARBITROS DADE DE BOCHA TRADICIONAL FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 
ASSOCIACAO 4 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALI- ARBITROS DA 150,00 79,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA AUXILIARES, DE 60 MINUTOS NA CATEGO- 

RIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

ASSOCIACAO 5 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 120,00 378,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL DE CAMPO I ARBITRO FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 5 2 AUXILIARES E UM MESARIO, COM 90 

MINUTOS CATEGORIA ADULTO 
ASSOCIACAO 6 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 100,00 177,00 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA DE LINHA E UM MESARIO DE 50 MINUTOS 
ASSOCIACAO 7 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 200,00 10950 
DOS ARBITROS DADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA MESARIO, DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA 

ADULTOS MUNICIPAL 

L C BERNARDI 8 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA MODALI- BERNARDI 200.00 68.50 
E BERNARDI DADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 
LTDA 30 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES 

E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

ASSOCIACAO 9 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL- ARBITROS DA 60,00 134,50 
DOS ARBITROS IDADE DE VOLEIBOL COM 2 ARBITROS FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA DE 	QUADRA E UM MESARIO (QUANDO 

NECESSARIO). 
ASSOCIACAO 10 SERMIc0 DE ARBITRAGEM NA MODAL- AKEITROS DA 300,00 97,00 

DOS ARBITROS IDADE DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA ARBITROS E 2 MESARIOS. 

Art. 39 Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade 	Prego 
Presencial N° 55/2019, é de R$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Urn Mil, 
Quinhentos e Setenta Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes ern 

contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana onze 
dias de junho de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°214/2019 
Preg5o Presencial Ng 055/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRON- 

TEIRA 
Objeto:CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE AR- 
BITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor total: R$ 149.190,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Cento e No-
yenta Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°215/2019 
Pregao Presencial N2 055/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
Objeto:CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE AR- 
BITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 

Valor total: R$ 22.380,00 (Vinte e Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 
DECRETO N2 6.655, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Exonera, a pedido, a servidora Sirley Terezinha Lamberty, em decor- 

rencia de aposentadoria e declara a vacancia do cargo de Auxiliar de 

Servicos Gerais. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 

suas atribuicoes legais, corn fulcro no artigo 38, incisos I e V, da Lei 
Municipal n9 877/2001, 

RESOLVE: 

Art. 19 Exonerar, a pedido, Sirley Terezinha Lamberty do cargo efetivo 



Municipio de Capanema - PR 

MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°214/2019 

PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

Aos onze dias de junho de 2019, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot 

de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Americo 

Belle, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da 

Lei n° 10.520/02, em face da classificacao das propostas apresentada no Pregao Presencial n° 5512019, por 

deliberacao do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve 

REGISTRAR OS PREQ0S da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condicoes 

do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA, sediada na AV BRASIL, 1578 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 

CENTRO, na cidade de CapanemalPR, inscrita no CNPJ sob o n° 05.738.824/0001-87, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). SILVERIO LUIZ SCHNEIDER, 

portador do RG n° 4.092.018-8 e do CPF n° 554.487.049-72, residente no endereco: RUA TAMOIOS, SN -

CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO CRISTOVAO, na cidade de Capanema/PR. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é o CONTRATAQA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV1QOS DE ARBITRAGEM 

PARA AS COMPETIQOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
— PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREQ0S., objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema. conforme es ecificacoes do Termo de Referencia e uantidades estabelecidas abaixo: 
ftere Codigo 

do 
produto/s 
ervict) 

bescn 	o do produtoiservico Marca do 
produto 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

de de 
medid 
a 
JG 

Unida idganlida 
de 

50,00 

reco — 
unitario 

47,00 

Weco total 

2.350,00 2 42522 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA 48 

3 42523 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE BOCHA 
TRADICIONAL 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

JG 50,00 54,50 2.725,00 

4 42529 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL 
COM 1 ARBITRO E 2 
AUXILIARES, DE 60 MINUTOS 
NA CATEGORIA ESCOLARES E 
DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

JG 150,00 79,50 11.925,00 

5 42525 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA 
MODALIDADE DE FUTEBOL DE 
CAMPO 1 ARBITRO E 2 
AUXILIARES E UM MESARIO, 
COM 90 MINUTOS CATEGORIA 
ADULTO 

ARBITROS DA 
FRONTEIRA 

JG 120,00 378,50 45.420,00 

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

6 42524 SERVICO DE ARBITRAGEM NA ARBITROS DA JG 100,00 177,00 17.700,00 
MODALIDADE DE FUTEBOL FRONTEIRA 
SETE COM 2 ARBITROS DE 
LINHA E UM MESARIO DE 50 
MINUTOS 

7 42526 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA ARBITROS DA JG 200,00 159,50 31.900,00 
MODALIDADE DE FUTSAL COM FRONTEIRA 
2 ARBITROS E UM 	MESARIO, 
DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA 
ADULTOS MUNICIPAL 

9 42520 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA ARBITROS DA JG 60,00 134,50 8.070,00 
MODALIDADE DE VOLEIBOL FRONTEIRA 
COM 2 ARBITROS DE 
QUADRA E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

10 46374 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA ARBITROS DA JG 300,00 97,00 29.100,00 
MODALIDADE DE VOLEIBOL DE FRONTEIRA 
PRAIA COM 2 ARBITROS E 2 
MESARI OS. 

Valor Total da Ata de Registro de Pregos: R$ 149.190,00(Cento e Quarenta e Nove Mil, Cento e Noventa 
Reais) 

1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigoes que deles poderao 
advir, facultando-se a realizacao de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, sendo assegurada ao beneficiario 
do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condigoes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da Clausula Quarta 

desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual 
devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as sequintes informacoes:  

3.2.1. Winer° da Ata;  
3.2.3. Numero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do servico;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 servico devera atender rigorosamente as especificacties exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devert iniciar o servigos solicitados em ate 01 (um) dia apes a 

solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente podert ocorrer 
posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do 
subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacties: 
a) ldentificagao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descrigao dos servigos a serem executados; 
c)Local onde sera° executados os servigos; 
d)Prazo para entrega dos servigos; 
e) Quantidade e medidas do servigo, quando for o caso; 

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 

f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que verificara a  
possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa vencedora do certame, hintamente  

corn a respective nota de empenho.  
4.3.1. Em razao da omanizacao interna da Secretaria, a requisicao de entreqa dos servicos podera  

ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada pare a empresa vencedora.  
4.4. A empresa licitante deve neqar o fornecimento dos servicos caso estes seiam solicitados sem  

Iaboracao do requeritnertfia as informacties previstas no subitem  
4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao sera responsabilidade ou penalizacao pare a  

empresa vencedora do certame.  
4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseia a nulidade da contratacao e responsabilizacao  

dos aqentes publicos envolvidos por improbidade administrative.  
4.6. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa elaboracao do  

renueritnento configura, a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, confiourando a ma-fe da  

contra 	o, pas 	a antliale eve 	I note de empenho emitida e o nao paq 	nto dos pro 	s  

sem pr io da 	das medidas cabiveis para aplicacao das penVtdades previstas na Lei 12.846/2013. 

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, pare fins de  
recebimento definitivo dos servicos.  

4.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Reqistro de Precos, epos o 
recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle Intern° ou no 
Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalizacao de 
orqao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
5.1.0 paqamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 28 e ss. do edital, de 

forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente epos o recebimento definitivo dos servicos,  
nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 

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

5.3.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 

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

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrnnula: 

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

5.5.As despesas corn a aquisicao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas seguintes dotacOes 
orcamentarias: 
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6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da Secretaria Municipal 

de Educacao, Cultura e Esporte, conforme Projeto Basico, ao qual competira dirimir as dOvidas que surgirem no 
curso da execucao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administragao, bem como atestar o recebimento dos servicos, 
nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou 
servigo inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotara em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas corn 
a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cablveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos, bem 
como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, o(a) servidor(a) Luciana Zanon, para, junto ao 
representante da CONTRATADA, solicitar a corregao de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 
as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, sera() objeto de comunicagao oficial a CONTRATADA, para 
aplicagao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, a qualquer 
tempo, mediante autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario Oficial do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados sera() confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn os praticados 

no mercado e assim controlados pela Administragao. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados serem maiores que 

os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a renegociagao 
dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata ern aceitar a renegociagao, o Municipio procedera a 
aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o acrescimo 

de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 

8.666/93, ern decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociagOes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado 
no mercado, a Orgao gerenciador devera: 

8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao ao 
praticado pelo mercado; 

8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e canceler o registro, sem 
aplicagao de penalidade; 

8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada a ordem 
de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, a Orgao gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, para rever o 
prego registrado ern razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de/ consequencias 
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incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito 
ou fato do principe, configurando alea econornica extraordinaria e extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao, quando 

cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragaes havidas na 

planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos componentes dos custos 

devidamente justificada. 
8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragao adotara, para verificagao dos 

pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de 
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela propria unidade, devendo a 
deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser instruida corn justificativa da escoiha do criterio 
e memOria dos respectivos calculos, para decisao da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos 
utilizados para a analise do pedido de revisao de pregos sera() devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo 
parte integrante dos autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos servigos enquanto aguarda o tramite do processo de 
revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangoes previstas no Edital ConvocatOrio, salvo a hipOtese de 
liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagoes, o organ gerenciador devera proceder a revogagao parcial ou total da 
Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, e adotar as medidas cabiveis para 
obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o Orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro de 

Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do Orgao gerenciador, assegurado o contradit6rio 

e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipOteses contidas no edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condigoes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 7° da 

Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
9.2.1. Por raz6es de interesse pUblico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o Orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro 

do fornecedor aos orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

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

b) Apresentar documentagao falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidoneo; 
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f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaracao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. 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) Impediment° de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de ate dois anos; 

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

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do servigo, calculada sobre o valor total da 
ata de registro de pregos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do 
qual estara configurada a sua inexecugao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, por infragio a qualquer 
clausula ou condigdo do edital ou da ata de registro de pregos nao especificada na alinea "a" deste item, 
aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de 
cumulagao corn as demais sangOes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando configurada a 
inexecugao total da ata. 

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

10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 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 o contratado ressarcir a Administracao pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. 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 tambern ser aplicadas as empresas 
ou aos profissionais que: 

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 com a Administracao em virtude de atos ilicitos 

praticados. 
10.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante 

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

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

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PLiblica e de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sanceses sac> de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta do 

infrator, o carater educativo da pena, been como o dano causado a Administracao, observado o principio da 
proporcionalidade. 
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10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da connunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida 
Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os pregos sao fixos e irreajusteveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagOes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os servigos serao recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execugao deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execugao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e 

pelos preceitos de direito publico, aplicando-Ihes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as 
disposigoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado corn o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-Ihe todos os seus dispositivos, o edital 
do Pregao Presencial n° 55/2019 , o seu respectivo Projeto Basic°, e a proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade corn as 
obrigagOes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao Presencial n° 
55/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo Excelentissimo 
Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) SILVERIO LUIZ SCHNEIDER, 
qualificado preajnbularmente, representando a Detentora da Ata. 

ema, 1 I  de junho de 2019 

SILVERI i LUIZ,SC, EIDER 

Represe tante gal 

ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA 

Detentora da Ata 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°215/2019 

PREGAO PRESENCIAL N° 55/2019 

Aos onze dias de junho de 2019, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot 

de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Americo 

Belle, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da 

Lei n° 10.520/02, em face da classificacao das propostas apresentada no Pregao Presencial n° 55/2019, por 

deliberacao do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio de Capanema, resolve 

REGISTRAR OS PREcOS da empresa classificada em primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condicoes 

do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA, sediada na R SAO FRANCISCO, 155 APT 03 - CEP: 85825000 - BAIRRO: 

CENTRO, na cidade de Santa Tereza do Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 28.927.191/0001-50, doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). LUIS CARLOS 

BERNARDI, portador do RG n° 43003453 e do CPF n° 307.118.600-25, residente no enderego: RUA 

INTERNACIONAL, SN - CEP: 85825000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Santa Tereza do Oeste/PR. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1.0 objeto desta Ata e o CONTRATAcA0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM 

PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
— PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS., objeto, para atender as necessidades do 
Municipio de Capanema, conforme es ecificacoes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas abaixo: 
Item COdigo 

do 
produto/s 

Descricao do produto/servigo Marca do 
produto 

Unida 
de de 
medid 

Quantida 
de 

Preco 
unitario 

Preco total 

E. ervico 	.,.1-  a 
1 42521 SERVIc0 DE ARBITRAGEM NA BERNARDI JG 70,00 124,00 8.680,00 

MODALIDADE DE BASQUETE COM 2 
ARBITROS DE QUADRA COM 40 
MINUTOS E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

8 42528 SERVICO DE ARBITRAGEM NA BERNARDI JG 200,00 68,50 13.700,00 
MODALIDADE DE FUTSAL COM 2 
ARBITROS, DE 30 	MINUTOS NA 
CATEGORIA ESCOLARES E DE 
BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

Valor Total da Ata de Registro de Pregos: R$ 22.380,00(Vinte e Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais) 

1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as aquisicoes que deles poderao 
advir, facultando-se a realizacao de licitacao especifica para a aquisicao pretendida, sendo assegurada ao beneficiario 
do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condigOes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
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2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISICAO  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da CIausula Quarta 

desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual 

devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as sequintes informacties:  
3.2.1. Ntimero da Ata;  
3.2.3. Ntimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotage° orgamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do servico;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 servico devera atender rigorosamente as especificacties exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE RECEBIMENTO  

4.1. A empresa vencedora do certame devera iniciar o servicos solicitados em ate 01 (urn) dia apes a  

solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual somente podera ocorrer 

posteriormente a elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do 

subitem seguinte. 
4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacties: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao dos servicos a serem executados; 
c)Local onde serao executados os servicos; 
d)Prazo para entrega dos servicos; 
e) Quantidade e medidas do servico, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisigao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio que verificara a  
possibilidade da aquisicao e encaminhard o respectivo pedido a empresa vencedora do certame, iuntamente  
coin a respectiva nota de empenho.  

4.3.1. Em razao da orqanizacao interna da Secretaria, a requisicao de entreqa dos servicos podera  
ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a empresa vencedora.  

4.4. A empresa licitante deve neciar o fornecimento dos servicos caso estes sejam Sakitados sem  
elaboracao doIrequerimentcve as infommadeavrevistaa no subitem 4.2.  

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao qera responsabilidade ou penalizacao para a  
empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e responsabilizacao  
dos acientes peblicos envolvidos por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimeaTiii servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa 4666 o do  
requerimento configuraaaincorrencia da empresa para a nulidade do ato, configurando a m 	da  
contratacao, possrbbtando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao pagamento dos piiiiiutos, 

da adocao,dasmedidaacabiveisgpara -aolicacio daapenalidades,previstas na Lei 12.,84612013.  
4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de recebimento, para fins de  

recebimento definitivo dos servicos.  

4.8. As solicitacties provenientes da Secretaria participante da Ata de Reqistro de Precos, apes o 
recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados em arquivo proprio no Controle Interne ou no  
Departamento de Compras do Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalizacao de  
orqao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 28 e ss. do edital, de 
forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apps o recebimento definitivo dos servicos, 
nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 

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

5.3.A CONTRATANTE net) se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por 

cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

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

I 
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 

5.5.As despesas corn a aquisicao dos objetos registrados nesta ata sera° empenhadas nas seguintes dotacOes 

orcamentarias: 

(6 / 100) 

r 

000 

Dotaooes 
Exercicio 
da 
desp 
2019 

tic n ta da 
despesa 

1160 

FuncioN progra4atiCa 

07.002.27.812.2701.2272 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizacao da Ata de Registro de Precos sera exercida por urn representante da Secretaria Municipal 

de Educagao, Cultura e Esporte, conforme Projeto Basic°, ao qual competira dirimir as dOvidas que surgirem no 
curso da execucao do contrato, e de tudo dare ciencia a Administracao, bem como atestar o recebimento dos servicos, 
nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou 
servico inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Precos anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas corn 
a execucao da Ata de Registro de Precos, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administracao do Municipio, para fiscalizacao da Ata de Registro de Preps, bem 
como prestar toda assistencia e orientacao que se fizer necessaria, o(a) servidor(a) Luciana Zanon, para, junto ao 
representante da CONTRATADA, solicitar a correcao de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 
as quais, se nao sanadas no prazo estabelecido, sera'o objeto de comunicacao oficial a CONTRATADA, para 
aplicacao das penalidades cabiveis. 

6.5. A fiscalizacao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser alterada, a qualquer 
tempo, mediante autorizacao e posterior comunicacao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizara publicacao trimestral dos precos registrados no Dian° Oficial do Municipio. 

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



g 7 : .  99 

Municipio de Capanema - PR 

7.2. Os pregos registrados sere'o confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade corn os praticados 
no mercado e assim controlados pela Administrageo. 

7.2.1. A Administrageo Municipal, no caso de comprovageo dos pregos registrados serem maiores que 
os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para promover a renegociageo 
dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociageo, o Municipio procedera a 
aquisigeo do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o acrescimo 

de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 

8.666/93, em decorrencia de eventual reduce° dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
bens registrados, cabendo ao org"ao gerenciador promover as negociagOes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado 
no mercado, o Orgao gerenciador devera: 

8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociageo para reduce° de pregos e sua adequageo ao 
praticado pelo mercado; 

8.3.2.Frustrada a negociageo, liberar o fornecedor do compromisso assumido e canceler o registro, sem 
aplicagao de penalidade; 

8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociageo, observada a ordem 
de classificagao original do certame. 

8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Orgeo gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequageo ao praticado pelo 
mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabivel, para rever o 
prego registrado em raze° da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias 
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito 
ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual. 

8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociageo, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociageo, quando 
cabivel. 

8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteracoes havidas na 
planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacao dos componentes dos custos 
devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administrageo adotara, para verificageo dos 
pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de 
reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela prOpria unidade, devendo a 
deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser instruida corn justificative da escolha do criteria 
e memOria dos respectivos calculos, para decisao da Administrageo no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos 
utilizados para a analise do pedido de revisao de pregos sera° devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo 
parte integrante dos autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos servigos enquanto aguarda o tramite do processo de 
revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital Convocatorio, salvo a hipOtese de 
liberageo do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exit° nas negociagoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao parcial ou total da 
Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Died° Oficial do Municipio, e adotar as medidas cabiveis para 
obtengeo de contratageo mais vantajosa, nos termos do paragrafo unico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
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8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o Orgao gerenciador encaminhara copia atualizada da Ata de Registro de 

Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do Orgao gerenciador, assegurado o contraditOrio 

e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas no edital, quando: 
9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar o contrato, 

no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou no art. 7° da 

Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
9.2.1. Por razoes de interesse public°, 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipoteses acima, o Orgao gerenciador comunicara o cancelamento do registro 

do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

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

b) Apresentar documentagao falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidoneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 

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

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

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

10.3. Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugao, 
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a Contratada estara sujeita as sangoes 
administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 
10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do servigo, calculada sobre o valor total da 
ata de registro de pregos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da respectiva ata, a partir do 
qual estara configurada a sua inexecugao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, por infragdo a qualquer 
clausula ou condigao do edital ou da ata de registro de pregos tido especificada na alinea "a" deste item, 
aplicada em dobro na reincid8ncia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de rescisao do 
contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de 
cumulacao com as demais sangoes cabiveis; 
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d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando configurada a 
inexecugao total da ata. 

10.3.3.Suspensao temportria de participagao em licitagao e impedimento de contratar corn a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

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

10.4. As sancoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar e de 
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambem ser aplicadas as empresas 
ou aos profissionais que: 

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

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtude de atos ilicitos  

praticados. 
10.5. As penalidades sera° aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante 

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

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

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PubIlea é de 
competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara em consideragao a gravidade da conduta do 

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

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

10.11. As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagao, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 
13.1. Os servicos sera° recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questoes decorrentes da execucao deste instrumento que nao possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS  
15.1. A execucao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e 

pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as 
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disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Predos, aplicando-Ihe todos os seus dispositivos, o edital 
do Pregao Presencial n° 55/2019 , o seu respectivo Projeto Basico, e a proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e em connpatibilidade corn as 
obrigacties por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no Pregao Presencial n° 
55/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Precos, que vai assinada pelo Excelentissimo 
Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) LUIS CARLOS BERNARDI, 
qualificado preambul 	ente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema, 11 de junho de 2019 

AMATCD-BELL 

Prefeito Municipal 	 Representante Legal 

L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 

Detentora da Ata 

8.927 191/0001 -50 

L C BERNARDI E 3ERN,A,R31 LTDA 

RUA SAO FRANCISCO, 155 - APT 03 
CENTRO - CU.; 25325-M0 

1SANTA TEREZA DO DES E. 	PAR AN.Au 

LUIS CARLOS BER 
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Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
KRAEMER LTDA - EPP 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE- 
UNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU- 
NICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS- 
TRO DE PRECOS.. 
Valor total: R$ 24.296,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e 
Seis Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°219/2019 
Pre0o Presencial N° 050/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE- 
UNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU- 
NICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS- 
TRO DE PRECOS.. 
Valor total: R$ 11.795,83 (Onze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco 
Reais e Oitenta e Tres Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

9tarawanormi 	 , 

PORTARIA N° 7.416, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Termo de HomologagAo do Prega-o Presencial n° 55/2019. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuigOes legais e, Considerando que o procedimento licitatOrio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 
Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 
ern seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o Processo de LicitagAo modalidade Prego Presen- 
cial n° 55/2019, objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 
Art. 2° Ern cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, torna-se prIblico o resultado da licitag5o ern 
epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor prego Por 
Item; 
Fornecedor Item Produto/Servico Marca Quantulade Preco 
L C BERNARDI I SERVR,10 DE ARBITRAGEM NA MODAL!: BERNARDI 70,00 129,00 
E BERNARDI DADE DE BASQUETE COM 2 ARBITROS DE 
LTDA QUADRA COM 40 MINUTOS E UM MESARIO 

(QUANDO NECESSAR10). 
ASSOCIACAO 2 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODAL!. ARBITROS DA 50,00 47,00 
DOS ARBITROS DADE DE BOCHA 48 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 
ASSOCIACAO 3 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODAL!. ARBITROS DA 50,00 54,50 
DOS ARBITROS DADE DE BOCHA TRADICIONAL FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 
ASSOCIACAO 4 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALI- ARBITROS DA 150,00 79,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL COM 1 ARBITRO E 2 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA AUXILIARES, DE 60 MINUTOS NA CATEGO- 

RIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSAR10). 

ASSOCIACAO 5 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 120,00 378,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 0 2 AUXILIARES E UM MESARIO, COM 90 

MINUTOS CATEGORIA ADULTO 
ASSOCIACAO 6 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 100,00 177,00 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA DE LINHA R UM MESARIO DE 50 MINUTOS 
ASSOCIACAO 7 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODALI- ARBITROS DA 200,00 159,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA MESARIO, DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA 

ADULTOS MUNICIPAL 

L C BERNARDI 8 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- BERNARDI 200,00 68,50 
E BERNARDI DADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 
LTDA 30 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES 

E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSAR10). 

ASSOCIACAO 9 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL- ARBITROS DA 60,00 134,50 
DOS ARBITROS IDADE DE VOLEIBOL COM 2 ARBITROS FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA DE 	QUADRA E UM MESARIO (QUANDO 

NECESSAR10). 
ASSOCIACAO 10 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL- ARBITROS DA 300,00 97.00 
DOS ARBITROS WADE DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA ARBITROS E 2 MESARIOS. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitag3o modalidade 	Preg3o 
Presencial Ng 55/2019, é de R$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Urn Mil, 
Quinhentos e Setenta Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitag5o, revogadas as disposigOes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana onze 
dias de junho de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0214/2019 
Pregao Presencial N2 055/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRON- 
TEIRA 

Objeto:CONTRATA00 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE AR- 

BITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 

DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 

Valor total: R$ 149.190,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Cento e No-
yenta Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

iiir7775177MINESSEIMIIIME1 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°215/2019 
Preg5o Presencial N° 055/2019 

Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
Objeto:CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE AR- 
BITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREWS.. 

Valor total: R$ 22.380,00 (Vinte e Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais) 
Americo Belle 

Prefeito Municipal 
u 	— mime, 	.. .,. ,;,,,;4._ 	 .11111111111111111111111ME 

DECRETOS 
DECRETO N2 6.655, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Exonera, a pedido, a servidora Sirley Terezinha Lamberty, em decor- 

rencia de aposentadoria e declara a vacancia do cargo de Auxiliar de 
Servigos Gerais. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuigoes legais, corn fulcro no artigo 38, incisos I e V, da Lei 
Municipal ng 877/2001, 

RESOLVE: 

Art. 1° Exonerar, a pedido, Sirley Terezinha Lamberty do cargo efetivo 
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Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
KRAEMER LTDA - EPP 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE- 
UNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU- 
NICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS- 
TRO DE PRECOS.. 
Valor total: R$ 24.296,00 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e 
Seis Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Allill=111111/1M11111111 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°219/2019 
Pregao Presencial N° 050/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RE- 
UNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MU- 
NICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGIS- 
TRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 11.795,83 (Onze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco 
Reais e Oitenta e Tres Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.416, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Termo de Homologagab do PregAo Presencial n-9. 55/2019. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 

Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 
em seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 19  Homologar o Processo de Licitagao modalidade Preg5o Presen- 
cial n° 55/2019, objeto CONTRATA00 DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO 
DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, torna-se public° o resultado da licitacao em 

epigrafe, apresentando os vencedores pelo criteria menor prego Por 
Item; 
Fornecador Item Produto/Servico Marca Quantidade Preco 
L C BERNARDI I SERVIU0 DE ARBITRAGEM NA MODAL!- BERNARDI 70,00 124,00 
E BERNARDI DADE DE BASQUETE COM 2 ARBITROS DE 
LTDA QUADRA COM 40 MINUTOS E UM MESARIO 

(QUANDO NECESSARIO). 
ASSOCIACAO 2 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 50,00 47,00 
DOS ARBITROS DADE DE BOCHA 48 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 
ASSOCIACAO 3 SERVIUO DE ARBITRAGEM NA MODAL!. ARBITROS DA 50,00 54,50 
DOS ARBITROS DADE DE BOCHA TRADICIONAL FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 
ASSOCIACAO 4 SERVIU0 DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 150,00 79,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL COM I ARBITRO E 2 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA AUXILIARES, DE 60 MINUTOS NA CATEGO- 

RIA ESCOLARES E DE BASE, E UM MESARIO 
(QUANDO NECESSARIO). 

ASSOCIACAO SERVIU0 DE ARBITRAGEM NA MODAL!- ARBITROS DA 120,00 378.50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL DE CAMPO 1 ARBITRO FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA 5 2 AUXILIARES RUM MESARIO, COM 90 

MINUTOS CATEGORIA ADULTO 
ASSOCIACAO 6 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL'- ARBITROS DA 100,00 177,00 
DOS ARBITROS DADE DE FUTEBOL SETE COM 2 ARBITROS FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA DE LINHA E UM MESARIO DE 50 MINUTOS 
ASSOCIACAO 7 SERVICO DE ARBITRAGEM NA MODAL!. ARBITROS DA 200,00 159,50 
DOS ARBITROS DADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS E UM FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA MESARIO, DE 40 MINUTOS NA CATEGORIA 

ADULTOS MUNICIPAL 

L C BERNARDI 8 SERVIU0 DE ARBITRAGEM NA MODAL!- BERNARDI 200,00 68,50 
E BERNARDI DADE DE FUTSAL COM 2 ARBITROS, DE 
LTDA 30 MINUTOS NA CATEGORIA ESCOLARES 

E DE BASE, E UM MESARIO (QUANDO 
NECESSARIO). 

ASSOCIACAO 9 SERVIQO DE ARBITRAGEM NA MODAL- ARBITROS DA 60,00 134,50 
DOS ARBITROS IDADE DE VOLEIBOL COM 2 ARBITROS FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA DE 	QUADRA E UM MESARIO (QUANDO 

NECESSARIO). 
ASSOCIACAOo SEAVIca DE Al2.131TAANENI NA MODAL- ARBITROS DA 300,00 97,00 

DOS ARBITROS I  !DADE DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 2 FRONTEIRA 
DA FRONTEIRA ARBITROS E 2 MESARIOS. 

Art. 32  Valor total dos gastos corn a Licitaggo modalidade 	Pregao 
Presencial Ng 55/2019, é de R$ 171.570,00 (Cento e Setenta e Urn Mil, 
Quinhentos e Setenta Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitag5o, revogadas as disposigoes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana onze 
dias de junho de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

411111111111111•1111 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°214/2019 
Preg5o Presencial N° 055/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRON- 
TEIRA 
Objeto:CONTRATA0A0 DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE AR- 
BITRAGEM PARA AS COMPETIOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 149.190,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Cento e No-
yenta Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°215/2019 
Pregao Presencial N9  055/2019 
Data da Assinatura: 11/06/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 L C BERNARDI E BERNARDI LTDA 
Objeto:CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIcOS DE AR- 
BITRAGEM PARA AS COMPETIQOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS.. 

Valor total: R$ 22.380,00 (Vinte e Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N° 6.655, DE 11 DE JUNHO DE 2019. 

Exonera, a pedido, a servidora Sirley Terezinha Lamberty, em decor- 

rencia de aposentadoria e declara a vacancia do cargo de Auxiliar de 

Servigos Gerais. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 

suas atribuigoes legais, com fulcro no artigo 38, incisos I e V, da Lei 
Municipal n° 877/2001, 

RESOLVE: 

Art. 1° Exonerar, a pedido, Sirley Terezinha Lamberty do cargo efetivo 
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