
Municipio de Capanema - PR 

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

Nomeia Corniss Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitaciies. 

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

RESOLVE 

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

constituirem a Cornissito Permanente de Abertura e Julgamento de LicitacOes, realizadas pela 

Secretaria Municipal de Financas, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 

01/01/2019 a 31/12/2019. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Maicon Douglas de Castro Coito 

Caroline Pilati 

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

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

(----------Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dial do 
• 

rues de dezernbro`Oe 2018. 

Anaeri&telle \ 
Prefeito Municipal 

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

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema, 18 de fevereiro de 2019 

DE: JONAS WELTER 

PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacao para `AQUISIcA0 DE ANDADOR 

TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIAKA COM DEFICIENCIA OU PARALISIA 

CEREBRAL. 

0 custo maxim° global importa em R$ 11.950,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinqiienta Reais). 

Cordialmente 

 

Secretari Municipal de Saude 

 

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



Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 
AQUISIcA0 DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIANQA COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL.., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (Onze mil, novecentos e cin uenta reais). 
Item 

, 

Codigo do 
produto/ser 
vico. 

Nbme do procluto Quanti 
dade --*'; 

Unidade 
- 

Preco PrerCrnaxirno total ----- 
--, 	- 	- 

maxim°  

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE 
MARCHA GAIT TRAINER, 
UTILIZADO POR CRIANcAS COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA 
CEREBRAL, COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE 
MAOS REDONDO, SUPORTE DE 
QUADRIL TAMANHO PEQUENO, 
SUPORTE DE PEITO TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE 
TORNOZELO TAMANHO MEDIO, 
BARRA GUIA DE DIREcAO. MARCA 
REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

Justifica-se a aquisicao do equipamento objeto deste Termo de Referencia, através de Processo Dispensa de 

Licitacao, considerando que a empresa KAPRA COMERCIO, IMPORTAcA0 E SERVIcOS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o n.° 0.285.057/0001-84, e revendedora exclusiva no Brasil do equipamento indicado ao Samuel Victor 

Parreira, tido havendo outro fornecedor ou importador legalizado ou autorizado no pais para esse equipamento. 

Em atendimento a solicitacao do Ministerio Publico do Estado do Parana, 2a Promotoria de Justica da 

Comarca de Capanema/PR, Oficio n.° 307/2018, em que este solicita ao Secretario Municipal de Saude a concessao 

do aparelho andador "Treinador de Marcha", indicado como necessario ao tratamento contra as disfuncoes que 

afetam a ambulacao do paciente Samuel Victor Parreira. 

Considerando Parecer Social emitido por Luana Leocadia dos Santos, Assistente Social, onde esta relata que 

a familia nao possui condicoes financeiras para custear urn andador adaptado para o filho, solicita entdo que o Orgao 

pablico municipal realize o custeio deste andador, proporcionando melhora na qualidade de vida do Samuel. 

Diante da justificativa supramencionada, esta secretaria prop& aquisicao de um andador Treinador de 

Marcha GAIT TRAINER TREKKER DRIVE, que sera cedido por este municipio, em forma de comodato, ao 

responsavel pelo menor Samuel Victor Parreira. 

0 valor constante neste Termo de Refettncia esta baseado no orcamento fornecido pela empresa revendedora 

do equipamento apps o envio das medidas fisicas do paciente, considerando que a fabricacalo do andador Treinador 

de Marcha GAIT TRAINER TREKKER DRIVE e fabricado baseado nestas medidas. 

"Art. 25.E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 
I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovacao de 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANENIA - PR 
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exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orgao de registro do comercio do local em que se 
realizaria a licitacao ou a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federacao ou Confederacao Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes 
II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, corn 
profissionais ou empresas de noteria especializacao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 
divulgacdo; " 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria Municipal de Safide do Municipio de Capanema -

PR opina pela Legalidade da Inexigibilidade de Licitacao, de forma que rid° ha qualquer impedimento de ordem 

legal para o acolhimento da postulacdo. 

Capanema, 18 de fevereiro de 2019 

Secretari 	unicipal de Saude 

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



LOTE: 1 - Lote 001 
Item COdigo do 

produtoiset 
vivo 

Nome do prod uto uantt 
dade 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE MARCHA 1,00 
GAIT TRAINER, UTILIZADO POR 
CRIANcAS COM DEFICIENCIA OU 

UN 
	

11.950,00 11.950,00 

Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Sande 

2. OBJETO: 
2.1. AQUISIcA0 DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIANQA 

COM DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Jonas Welter 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 
4.1. Justifica-se a aquisicao do equipamento objeto deste Termo de Referencia, através de Processo 

Dispensa de Licitacdo, considerando que a empresa KAPRA COMERCIO, IMPORTAcAO E SERVIcOS LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n.° 0.285.057/0001-84, é revendedora exclusiva no Brasil do equipamento indicado ao 

Samuel Victor Parreira, nao havendo outro fornecedor ou importador legalizado ou autorizado no pais para esse 

equipamento. 

4.2. Em atendimento a solicitacao do Ministerio Public° do Estado do Parana, 2a Promotoria de Justica da 

Comarca de Capanema/PR, Officio n.° 307/2018, em que este solicita ao Secretario Municipal de Sande a concessao 

do aparelho andador "Treinador de Marcha", indicado como necessario ao tratamento contra as disfunceies que 

afetam a ambulacao do paciente Samuel Victor Parreira. 

4.3. Considerando Parecer Social emitido por Luana Leocadia dos Santos, Assistente Social, onde esta 

relata que a familia rao possui condicOes financeiras para custear um andador adaptado para o filho, solicita entao 

que o Orgao publico municipal realize o custeio deste andador, proporcionando melhora na qualidade de vida do 

Samuel. 

4.4. Diante da justificativa supramencionada, esta secretaria prop& aquisicdo de urn andador Treinador de 

Marcha GAIT TRAINER TREKKER DRIVE, que sera cedido por este municipio, em forma de comodato, ao 

responsavel pelo menor Samuel Victor Parreira. 

4.5. 0 valor constante neste Termo de Referencia esta baseado no orcamento fornecido pela empresa 

revendedora do equipamento apos o envio das medidas fisicas do paciente, considerando que a fabricacao do 

andador Treinador de Marcha GAIT TRAINER TREKKER DRIVE é fabricado baseado nestas medidas. 

5. DEFINICAO E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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PARALISIA CEREBRAL, COM AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE 
MAOS REDONDO, SUPORTE DE 
QUADRIL TAMANHO PEQUENO, 
SUPORTE DE PEITO TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE TORNOZELO 
TAMANHO MEDIO, BARRA GUIA DE 
DIREcAO. MARCA REFERENCIA: 
TREKKER DRIVE 

TOTAL 11.950,00 

6.CONDIOES DE AQUISICAO E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. A empresa contratada devera entregar o produto solicitado em ate 20 (vinte) dias corridos apps a 

solicitacAo formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema.  

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

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

8. GERENCIA E FISCALIZACAO DO CONTRATO 

7.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por Marisa Pontin. 

Capanema - PR, 18 de fevereiro de 2019 

Secretari• unicipal de Sande 

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



DATA 
05/02/2019 

ORQAMENTO — 

OBJETO: AQUISICAO DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIANCA COM DEFICIENCIA OU 

PARALISIA CEREBRAL. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. 

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS REALIZACAO DOS SERVICOS E ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PRECO 

DOS 

ORCAMENTOS 

TOTAL 

1. 

55577- ANDADOR TREINADOR DE MARCHA GAIT TRAINER, 

UTILIZADO POR CRIAKAS COM DEFICIENCIA OU PARALISIA 

CEREBRAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: BASE 

TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE MAOS REDONDO, 

SUPORTE DE QUADRIL TAMANHO PEQUENO, SUPORTE DE 

PEITO TAMANHO PEQUENO, SUPORTE DE TORNOZELO 

TAMANHO MEDIO, BARRA GUIA DE DIRE00. MARCA 

REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

UN 1 11.950,00 

....,"- 

11.950,00 

TOTAL 11.950,00 

Luiz Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Sec. Municipal de Finanpas 



fN 
Kapra 

medical 
0 Muntia o Frente. 

0 0 01 341:9,8 
Porto Alegre, 14 de janeiro de 2019 

ORCAMENTO 

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPANEMA 
Capanema/PR 

Treinador de Marcha Gait Trainer Drive Tam. Media 

Frame — Tam — M 
Base 
Hand Loops 
Suporte de mdos redondo 
Hip Positioner Pad — Tam. P 
Suporte de quadril 
Chest Prompt - Tam. P 
Suporte de peito (opcional) 
Ankle Prompt Set -Tam. M 
Suporte de tornozelo 
Barra Guia de Direedo 

Frete 

TOTAL 

R$ 5.600,00 

R$ 750,00 

R$ 1.900,00 

R$ 2.200,00 

R$ 720,00 

R$ 530,00 

R$ 250,00 

R$ 11.950,00 

shown with accessories in antenor position. 

Foto merametzte Ilustrativa 

Despacho imediato. 
Pagamento: a vista. 
Validade do oreamento: 30 dias; 
Conta para Deposito: CTA.1000-6, Banco do Brasil, Ag. 8110-8 
CNPJ 002.850.57/0001-84 
Registro na ANVISA 80026710008 

Atenciosamente, 

Salomao Katz, gerente-geral 

KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 
Rua Butui, 144/302 - 90820-150 Porto Alegre, RS (51) 3030 1111 
E-MAIL: kapra@kapra.com.br  - home page: www.kapra.com.br  
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23  PROMOTOR1A DE JUSTICA DA COMARCA IDE CAPANEMA/PR 

Officio n. 307/2018 	 Capanema, 10 de outubro de 2018. 
Noticia de Pato n. MPPR-0027.17.000933-7 

Ilustrissimo Senhor SecretArio Municipal da Satide de 

Capanema/PR, 

• Cumprimentando-o cordialmcnte, corn fundamcnto no art. 129, 

inciso UT, da Constituicao Federal; art. 26, inciso I, alinea "b", da Lei n. 8.625/1993 e 

art. 58, inciso I, alinea "h" da Lei Complement-ar n. 85/19999, solicito que, no prazo 

de 10 (dez) digs, apresente a esta Promotoria de justica, informac5es a respeito da 

possibilidade de conccssao do aparellio andador "Trcinador de Martha", indicado 

como nece,:ssario ao tratamento contra as disfuncoes que afetam a ambulacao do 

paciente Samuel Victor Parreira (05 anos), conforme Parecer Multiprofissional 

atestado por Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional e Fonoaudi6loga que segue 

ancxo, pois se trata de equipamento fundamental Para o tratamento de sande do 

infante, fundarnentando a resposta corn base cm Politicas PUblicas eventualmente 

cxistentes noXunicipio, inclusive oriunda de outra PaSta que n'ao a Satide, aliada as  

diretrizes e normal do Sistema -Link° de Saiide. 

Atenciosamente, 

NIEI.SON 0 ERTO DE AZEREDO 

Pr 	or de Justica 

Ilustrissimo Senhor 
Jonas Welter 
Secretirio Municipal da Sail& 
Capanema/PR 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, n" 1:212, Centro, Capanerna/PR, CEP: 85.760-000 
Telefone: (46) 3552-233i 	cARLarl!..;=_IL..k_rm@os12„,,g22,„12_,,r 	r 



000 

Mrpsusil"E''RIC) 	BLIC70 
(.lc.) F.stac.k.) 	Foranc:i 

, TERMO DE DECLARAcOES 

As 141100min do dia 27 de setembro do corrente ano, compareceu perante esta. 

Promotoria de justica, a Sra. JUSSARA DA ROCHA, brasileira.,• nascida em 

15/01/1982, sem profissao, portador da cedula de idcntidade n° 8.291.547-

8/PR e CPF n° 046.872.449-47, residents na Rua Padre Cirilo, n° 392, Bairro 

Santo Expedito, Capanema, telefone para contato (46) 99984-4600, 

acompanhado do Dr. Feibio Marcelo cla Silva, e prestou a seguinte declaracao; 

"que é mae de Samuel, que tern 5 anos; que o pai e Jeferson José Parreira; que 

rnoram a declarante, o pai da crianca, o irmao erne° do Samuel (Lucas 

Gabriel)* e mais dois fillios (Maira e Eduardo); que teve problemas na gestacao e 

o' Samuel acabou nascendo antes da lora; que Samuel acabou nascendo antes de 

7 meses; que Samuel quay do nasceu ficou na UTI 33 digs; que depois o Samuel 

ficou mais uma semana na maternidade ate receber alta e it para casa; 'que ate 

entao ainda nao havia urn diagnostic° do problema de sande do Samuel; que 

percebeu que Samuel jA chorava dia e noite na maternidade, ele praticamente 

nao dormia; que depois as coisas s6 foram se agravando; que a partir de entao, 

passou a procurar diversos medicos, primeiro em Capanerna; que quando 

Samuel tinha 8 (pito) meses, levou a crianca para Francisco Beltrao, para 

consultar corn o Dr. Marcelo, Oftornologista; que nesse moment°, o Samuel 

teve uma crise conv-uisiva na prescnca do medico; que foi a prirneira vez que 

um medico falou para a declarante que a crianga tinha urn problema 

neurolOgico; que nessa epoca, o Samuel Lava tendo crises convulsivas 

praticamente de 10 ern 10 minutos;. que o Dr, Marcelo, na epoca, escreveu uma 

carta, recomendando corn urencia uma consulta corn neurologista e 

encaminhou para a Secretaria de SaLle de Capanema; que na epoCa conversou 

corn a Senhora Eu1alia, tambLn mac de uma crianca espeCial; que essa senhora 

conseguiu -Lima consulta no Hospital Pequeno Principio em Curitiba; que 

4
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evaram o Samuel para o Hospital; que no mesmo dia, Samuel, que estava corn 

crises convulsivas, ja ficou internado; que ele ficou internado por 20 (vitae) 

dias; que el.e foi diagnosticado corn paralisia cerebral; que depois da alta, 

recebeu uma carta do Hospital Pequeno Principio, explicando que a Samuel 

precisaria voltar para consultar em 6 (seis) meses; que entregou a referida carta 

na Secretaria de Sa 	.mas nunca teve um retorno para encaminhamento para 

o Pequeno Principe; que -depois de muito tempo, quando seu outro filho 

precisou fazer urea cirurgia de amidalas e adenoide, conseguiu encaminhar a 

Samuel para fazer tratamento em Campo Largo, no Hospital Vaidemar 

Monastieri; que quern fez esse encaminhamento foi -a pr6pria mectica clue 

realizou a cirurgia em Eduardo, seu filho; que pediu para Prefeitura 

providenciar o transporte para. Campo Largo; que o transporte foi 

providenciado e Samuel conseguiu ser atendid0 em Campo Largo; que acredita 

que nessa epoca ia fazer 2 ands; que ate hoje, o Samuel faz tratamen.ta na area 

de Ortopedia em Campo Largo; que ele vai ate esse Hospital I. (uma) vez por 

alio; que Samuel (e-  tambem o Lucas Gabriel) tambem fez cirurgia de adenoide 

e amidalas, tudo providenciado pela Secretaria Municipal de Capanema; cite a 

Secretaria de Capanema tambem encaminhou Samuel para tratarnento 

neurolOgico -em Francisco Beltrao, mas nio se recorda o noine; que Samuel 

chcgou a it 2 vezes para esse acompanharnent0; que desdc o 8 meses, o Samuel 

frequenta a APAE de Capanema; que, fla epoca, 0 pessoal da APAE falou que 

Samuel precisava de urn neuropediatra e, que por isso, suspendeu 

acompanhamento corn neurologista em Francisco Beltrao; que existe urn 

medico neuropediatra, Tyr. Talvani, de Cascavel, que foi recomendado pela 

APAE; que passou a levar o Samuel para o Dr. Talvani por conta prOpria, 'em 

atendirtiento particular; que depois de umas consultas, soube que havia urn 

convLio corn a Prefeitura de Capanema; que na epoca, procurou a Secretaria 

Municipal e conseguiu ulna consulta via SUS, em dezembro de 2017; que •essa 

foi a Unica consulta via SUS do Samuel corn o Dr. Talvani; que na.o existe 

4..,mpaii 
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atualmente esse convaio; que quando Samuel esta bern, a consulta se 6 uma 

vez por ano; que, por outro lado, quando ele apresenta pioras, precisa 

ao medico, que faz urn acompanhamento ate estabilizar novarnente a crianca 

para que nao tenha mail con-vulsao; que consegue urn desconto pela APAE e a 

consulta fica R$ 200,00; que a Secretaria Municipal consegue para a declarante 

urn transporte em carro pequeno ate Cascavel; que a declarante paga a consulta 

e os exames; que ha anos estimula o Samuel para andar dentro de casa; que 

sempre precisa segur6.--lo e estimul4-lo para que ele se esforce em andar; que 

Samuel tambem faz fisioterapia uma vez por semana na APAE; que ha cerca de 

urn ano e meio, a declarante passou a apresentar fortes Bores musculares nos 

bravos; que acredita que essas dores sao decorrentes do esforco que faz para 

estimular o Samuel; que sobre essas dores ja procurou tratamento medico; que, 

em razao disso, procurou a Terapia Ocupacional da APAE, que falou `que 

existia urn meio para suprir esse movimento que a declarante fax corn Samuel; 

que esse meio seria urn andador e urn estabilizador; que o andador ajudaria o 

Samuel a andar e o estabilizar ma.ntem o Samuel de pe; que Lucineide, que 

acompanha o Samuel na APAE, disse que esse.s equipamentos sao ideais para o 

Samuel; que depois disso procurou novamente a Secretaria Municipal para 

saber da possibilidade do municipio custear esse andador e estabilizador; que o 

Jonas ate tentou por 2 (dual) vezes, mas nao conseguiu; que da -oltirna vez, o 

Jonas tentou pelo menos o andador, mas tambem nao conseguiu; que o Jonas 

disse que nao poderia conseguir o andador, ja que nao- e custeado pelo .SUS e 

porque ele é rnuito carp; que na h)oca, a Prefcitura disse que o andador custava 

de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00; que, entretanto, a declarante encontrou por R$ 

2.400,00 em Cascavel; que entrega nesse moment() as fotografias do andador; 

que se compromete a trazer as caracteriSticas do estabilizador; que nao tern 

condicoes de comprar o andador e o estabilizador; •que nao sabe o preco do 

estabilizador, mas a Lucineide falou que é aproximadamente o mesmo prep do 

andador; que o jeferson é pedreiro e trabalha por dia; que a renda da 

4
‘,Appall 



  

000 
, 

.7\11S 	R I 0 . (LB idIC 
cie.„ 	 „lc) • F'orcv 

 

• -de aproximadamente R$ 1.900,00, que sao os rendimentos do Jeferson e urn 

benefIcio de prestagao continuada do Samuel, no valor importe de urn salario- 

minimo; que ha outros documentos do Samuel la n.a APAE, sobre'a condic5o 
• 

de sande do Samuel e sobre a condi* finnceira da declarante; que autoriza 

que o Minist6rio Pulhlico tenha Acesso a toda documentacao medica do seu 

filho Samuel; que o consult6rio do Dr. Talvani fica na Rua Santa Catarina, n° 

925, Centro de Cascavel/PR, Font (45) 3333,6666; que se comprornete em 

buscar documentos, reccitas ou prescricoes que indiquem a necessidade do 

Samuel de ter esse estabilizador e o andador e trazer nesta -Prornotoria de 

justica". Nada mais. 

JUSSARA DA ROCHA 

Declarante 

NIELSON N 

Pro 

RTO DE AZEREDO 

r de justica 

• LI 
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REGLSTRO DERAL: 13198.764-0 	DATA DE EXPEDICA0:2 /11/2013 

NOME: SAMUEL VICTOR PARREIRA 
SECRF TAMA DE ESTADO DA SEOURANCA POI3LICA 

INSTITUT° DE. IDENTIFICAcA0 00 PARANA 

RG: 13.998.764:.0 

0 
FRIA 0: JEFERSON JOSE PARREIRA 

JUSSARA DA ROCHA 

NATURALIDADE: FRANC,BEI.TRAO/PR 	DATA DE NASCIMENTO:07/01/20i; 

DOC. ORIGEM: COHARCA=CAPANEMNPR, DA SEM 

C.NASC=12189,11VRO=22A, FOLHA=278 

CPF: '111.239.449-46 

CURMSA/PR 

tror p.7..71bied.1.m, 
niv• .40

4, 

 eir,p,  

uvromr3m7A....),Rs.stmvxu PROIBI110 PLAATIFIC 

.ASSINANRADO omeron • 
LEI Nu 7.116 DE 29/06/83 

0 

1.41.9..-VaNsear, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
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*Pticiti6pniteaPE 
INEUROPECIATRIA 

(UNIPP) 
Laud° Medico Internamento 

More 	do paciente:  Samuel Victor Parreira 
!dade: lOrn 	Peso: 7,1kg 	Paciente: 185731 Atone!: 672693 

witern 	23110/2013 	 Alta: 0911112013 

LAUDO Mt DICO 

piksiaOjstise: Epilepsie sintomatica (G40.9) 

Comentarics: 

LIMA: Aos 5 ineses fez urn episOdic de crise convulsive, chore intense, corn espasmos para tras, 

Jurac5o curta (seg). Desde ent8o mantem' esses episr5dios diariamente, send() pier pregilssivernente. 

Atualmente associados a versa() ocular e hipertonia de membros. Foi availed() pelo oftalmologista que 

encaminhou para neurologia per crise convulsive. Teas as crises afebrii. Foi feito contato corn Dra Mara, 

encaminhado pars investigac'Oe. Ern use de: Sulfate terms° +. ad-til, mae nee sabe informer quantas- 

gotas. 	Fie acompenha ern Francisco Beltao corn cardiologists, tem sopro cardiaco. IVIAenao sabe 

informer a cardiopatia. HMF: Sem particuiaridades.Sem histeria familiar de crise convulsive. Sam 

consanguinidade. AGO: Mae 'G3 Cl P2 AO, or-lance gemelar, gestacao de risco pais apresentava . 

trabaiho de parte premature. Nasceu corn 32 semanas, Apgar 8/9, parte vaginal. Mae 0+/ RN A+, 

Ortelani negative, reflexo vermeiho normal, Triagem auditiva alterada a D. Ao nascirnento foi pare UTI 

nee, RNPT+ AIG+G-1+ DRP+ DMH+ Ictericia + Hipernattemia + Anemia + CIA+ Hipornagnesemia 

Conjuntivite. Ficcu intemado 32 dies. DNPM: Nae sustenta o pesceco, pegs objetos cern a mac 

transfers de mao. Seal. Acompanha objetos. 

PC .44,5cm, fez contate visual, sorri, pega objetos corn as mans, hipotonia axial e peritonea. ROT++/IV 

n5o senta a nao flea de pe corn apoia .  

iMelatoirreagem 

TC de crania (02/11113): Estudo realized° em aparelho de Tornografis Computaderizada Multislice, 

obtendo-se imagens no plane axial. Os seguintes aspectos foram observados: reduck de, substAncie 

branca periventricular. Celecao benigna da infancia. Ausencia de lesoes expansivas ou de calcificacaes 

— Unidade de Netrrologia thfaritil do Hospital Pwqueno Principe 
Doembdrgador Mots 1070 CEP 80730.440 -Curitiba — PR • Pone/Pas: (41) 3310/338 • (41) 3310 1293 

E-mail: uiltojzjgati,m244( Site: wogi,,acarapffiggi&gmAt 
Dr. Artredo.Lohr Jr. 	ORM: 5657 	Ora. Maria 4011a C. Bugalio 	CRM: 7511 
Dra. Mara 1..(icia Ferreira 	CRM: 11042 	Dra. Monica Jaques Spinosa ORM: 20060. 



NEUROPEENAMNA 
(UN PP) 

Laudo Medico Internamento 

000,, c\1 

DatoirSgicaS no ericMalo. 0 sistema ventricular tern morfologia, topografia a dimensOes normals. Aspecto 

F.,nat8mico das cistemas basais, bern como dos sulcos entre giros corticais cerebrais a do cer belo 

-encefilics (07/11/13): IMagem compativel corn infarto subagudo na regi5o tal'Smica donernisferio 

cerebral direito. Imagens compativeis -corn insulto laquemico antigo 	talamo esquerdo 6 no lobo 

occipital ipsilateral. Area de gliose/encefalomalacea na pbrcAo superior do hemisferio cerebelar direito 

compativel corn sequels de insulto isquemico antigo. 

ttEletroencefslograms: 

EEG (23/10/13): AB discretemente desorganizada pars a idade, devido. significativa carencia de 

gratoelementos fisiologicos do sonoJ Nao foram registradas descargas no presente exame. • 

#Laboratoriais: 

(23/10/13): 

GO 96/ Cr 0,32/ lJr 34/ Na 133/ K 4,7/ Ci 103/ TGO 27/ TGP 27/ Ca 0,92/ Mg 2/ P 6,8/ Arra© 33/ 

HMG: Hb 8,41 VG 26,8/ VCM 55/ 10910 Leuco (18N/ 3Bt/ 158/ 79U 3Mo).1 Plaq 566000/ PCR 3,18 

(24/10113): 

gaso verso: pH 7,37/ BIC 21,8/ BE -1,6/ Lact 4,0 

(26/10113): 

Gli 79! Cr 0,38/ Ur 30/ Na 133/ K 4,9/ CI 102/ Ca. 9/ Lact 2,8 

Gaso veno: pH 7,27/ BIG 17,4/ BE -6,7 

i03111/13): 

TGO 42 / TGP 39 / amilase 18 / PCR 2,89 

Hb 9,2 / VG 30,3 / 11950 leuco (lb/13s/le/781/7m) 717.000.plaq 

Outros exames complementares: 

IMIPP Unidade Nebrologia infantii do Hospital Pequeno Principe 
Desembargador &Iota 1070 CEP 80730-440 Curitiba — PR • Fone/Fax: (41) 3310 1338 • (41) 3310 1293 

E-mail: aturolooia@hoo:oro.,br  Site: wows  neacogstrlitr:• /dmix 
Dr. Alfredo. Lohr Jr. 	CRM: 5657 	Ora, Matia JUlia C. Sugallo 	CRM: 7511 
"21-A 	rarraira 	ORM: 11042 	Ira. Monica Jaoues Soinosa CRM: 20050 



ventriculo 

(UNIPP) 
Laudo Medico internamento 

Ecooardlo (24/10/13): CIA OS pequena. Camaras cardiacas normals. Dra Marilise 

Elotrocardlograma (24/10/14): Dist0:bid de conduct° do ramo direito,. Sobrecarga d 

esquerdo. 	 - 

gAvaiiecAo d, outran especialidades: 

Nutricao (23/10113): Solicitado acompanhamento para suporte, devido atraso e erro e/imentar. 

Reafind° avaliacto antropometrica: Ell:-0,39 Adequada P/L-2,15 Baixo peso para idade. MC/1:-2,70 

'graze. Mae relata que liquidifica a diets, e faz 7 mamadeiras de Nan Confor 2 150 ml. Ta born relate 

faz sucos nos intervaios do almoco e jantar e que as refeicOes saigada sac; trituradas em 

liquidificador.Conduta: SUglro chamar a fonaaudiologia, para verifioar aceitacto alimentar 6 desoarter 

risco de alimentecto via oral; Aguard° avallacto da fono, para recalcular mamadeira a adequar textura 

se necessario, porern peia deanutrictoindica9a° de sonda. Walla 

Avaiiacah,  ortalrnologica (31/10/2013): Reflex° vermelho normal AO Segue a luz. Olhar I ntificado. 

FO: normal. Epicanto bilateral. Encaminhar para seguimento ambulatorial. 

fq21apia Proposta: 

Encemirahamento pera seguifraento na neurologic, fonoeudiologia e fisioterepia. 

-tern gardenai 14 gotes de 12/12h, depakene 2mL. 12/12h a carnitina 1,8rnL. 12/12h. 

.—iorno no arnbulatorio clinic° se piora das crises., 

WO Anderson 

Lohr Jtinior r11:
4,1  
4c?0 

le  
.? 

`,,`yid.
,A : .oratr 

 

 

 

;!PP — Unidade de Neurologic Infaritii do Hospital Pequeno Principe 
Daserribargador Moto 1070 CEP 80730-440 Curitiba — PR • PonefFax: (41) 3310 1338 • (4.1) 3310 1293 
ricil:psubsgAL,•o lar Site: mutt. tmongijakkgr= _ 
Alfredo Lahr Jr. 	CRM: 5657 	Dra. Maria Alia C. &3a 	ORM: 7511 !. Mara l..66a Ferreira 	CRM: 11042 	Ora. Monica Jaques .Spinosa CRM: 20080 
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ENTIDADE MANTENEDORA DA IESCOLA VALDELIRIO MICHEL - MODALIDADE EoucAcAo ESPECIAL 

Reconhecide de Utilidado PUblica Municipal Lel n° 376/90 	Reconhecida de Utilldade Publica Federal Lei n° 7.548/93-74 
Recontiecida do Utilidade Publica Esiedual Lel n° 9.684/91 	CNAS 28987,01002794-54 - Reg, Filiactio FENAPAES n° 724 

Rua Tarnoios, 577 	- 	Fong/Fax 46 3552-1931 	- 	85760-000 	— 
	"enac=0=ccaterazzsacia 	  

Capanema - Parz,m6 

CAPANEMAIPR, 03 DE OUTUBRO DE 2018. 

ESTUDO SOCIAL 

I) 	IDENTIFICAgAO: 

NOME: Samuel Victor Pareira; 

DATA DE NASCIMENTO: 07101/2013; 

ENDEREcO: Rua Padre Cirilo, no 392! Bairro Santo Expedites; 

MUNICIPIO: Capanema/PR. 

Ii) 	simAciko HABITACIONAL: 

Samuel atualmente reside corn seus pais Jussara e Jeferson, rriais fres 

irmaos, Marra, Lucas e Eduardo. Em relagao ao ambito familiar, observa-se qua 

Samuel se des bem corn todos Os membros da casa. 

Sua casa e prOpria, terreno foi cedido pela prefeitura municipal, de porte 

medio, de madeira, possul 07 camodos divididos em: 01 banheiro, 01 Sala, 01 

cozinha, 03 quartos, 01 area de lazer corn lavanderia. Possui agua encanada a lug 

instalada. 

III) PARECER PROFISSIONAL DO REQUERENTE: 

De acordo corn entrevista e atendimento corn a mae, foi observada a seguinte 

situacao, Samuel reside corn os pais e irmaos desde que nasceu, 

Em relacao a renda familiar, ela se da por melo do trabaiho de Iseu pal  

Jeferson, o qual trabalha como servente de pedreiro por dia, nao possuirido uma 

renda fixa no riles, Jussara é dona de case, Samuel recebe BPC (Beneficio de 

prestecao continuada) e a familia é beneficiada pelo Programa Boise .1
!
Familia .  



Ressalto que é urns familia que se enquadra em situacgo de carencia, devido 

per capita ser inferior. 

IV) PARECER PROFISSIONAL DO REQUERIDO; 

De acordo corn laudo medico psiquiatrico, avaliado pelo medico psiclaiatra Dr. 

Ludo A. de Abreu e Lima, Samuel possui diagnostic° de Epilepsia Secundaria (CID 

10 G 40.9 + F83). Segundo histOrico de gestacao, o mesmo nasceu premaiuro, aos 

seis meses e meio ficou na incubadora por 33 dias. Quando foi pare casa pesava 

apenas 1.840 gramas. Aos nave meses comegou a apresentar convulsoes. Foi 

internado em hospital neurologic° em Curitiba, apes 22 dias de internacao fez uma 

bateria de exames, RM: imagem compativel corn infarto subagudo na regiao 

talamico no hemisferio cerebral direito e no lobo occipital lateral direita. Area de 

gloso encefalomalacia na porcao superior do hemisferio cerebelar D. Diag. 

Compativel corn AVC isquemico. EEG desorganizado. Atualmente faz use de 

psicatropicas: Egiditopiramato, depakene, gardenal, blacofeno e carnetina. 

V) PARECER SOCIAL 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que Jussara sempre teve 

preacupagao corn o desenvolvimento motor do Mho e intelectual, buscando estimular 

e adaptar os materials para facilitar nas suss AVD'S. Samuel faz use de cadeira de 

rodas adaptada, necessita de constante acompanhamento nas atividades de vida 

diaria. 

Observa-se qua a familia é carente nao possuindo condicOes financeiras pars 

custear urn andador adaptado para o litho. Deste mods venho através deste solicitar 

para qua o Orgao pCiblico municipal realize a custeio total deste andador, afim do 

aluno possuir uma melhor qualidade de vida. 

Sendo a que se apresenta, a avaliadora coloca-se a disposicgo para 

quaisquer esciarecimentos que se fizerem necessarios. 

Zaa4c.11. Oa t' ea*Cfkr 
ASSISTENTE SOCIAL' 

41L. 	acisVi4Os ,„, 

Assistente Social 

CRESS PR 9749 

CRESS/PR 9749 
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FUNDADA EM: 124)5-89 

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL — MODALIDADE EDUCAC:A0 ESPE 

Reconhecida de Utflidade POblica Municipal Lei n° 376/90 	Reconhecida de Utilidade PUblica Federal Lei n° 7.543/0344 
Reconhecida de UMW:3de Publics Estadual Lei n° 9.684/91 	CNAS 28987_01002794-54 — Rag. Fillicgo FENAPAFE n° '724 

Rua Tamoios, 877 Fone/Fax 46 3552-1931 85760-000 	Capaneina 	Paran6 

Aluno: Samuel Victor Parreira 

Nasc: 07/0 1 /2013 

PAR ECER MULTIPROFISSIONAL 

CNP 

0 

tl aluno Samuel Victor Parreira corn diagnestico clinico de epilepsia sintornar ca, mais 

encefalopatia erOniea nao progressive, realiza atendimento multiprolissional ctrl oscola de 

Educaciio Valdelirio Michel- rnodalidade educacao especial. 

aluno apresenta alteracoes fisioterapeuticas e terapeutica ocupacional no seu DNPM 

(descnvolvimento neuropiscicomotor) corn significativo atraso, apresenta alteral  

controle cervical e atraso nas posturas neuroevolutivas. Realiza atendimentos semanais na  

escola, objetivando a estimulacao, mobilizacOes globais para readcquacao do  

adequacdo para idade motora do rnesmcL 

Assim sendo, Samuel nab realiza marcha independente. Para contribuir 

Onus e 

C111 Ulna 

meihora em sua indepertdencia motora. e social o mesmo necessita fazer use de lanciador 

(TREINADOR DE MARCHA- DRIVE). 

Atenciosamente, equipe multiprofissional, 

Capanerna, 03 de outubro de 2C 1 S. . 

Dra Mari all 
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Marizangela T. Furigo Lopes 

Fisioterapeuta 

-151174r"'  C73214 	aS 
Atiotem.peuta 

11./ 

Bruno Alexandre F. Vasconcelos 

Fisioterapeuta 

Lucineide L. da 	Delevati 

Terapeuta Ocupacional 

iohana Linden da Silva 

lohana Linden da Silva 

Fonoaudiologa 



FORMULARIO DE PEDIDO DO TREINADOR 
DE MARC HA GAIT TRAINER DRIVE 

000 

MOW MADE TRAZ iNGEIPENZ.P' 

w W.KAr> : .:..N3 ,i r 

Suporte de bract, (Par) 
Forearm Plataform 

Peso da base 6,3 Kg-s-, 

I 5 1. InformagOes db 

Nome  NirrukaAA 	 ga,frafr-i— 

Patologia: 	 Peso: I j 

trifOrritacft do .e$0111V.1 
•  

Profissional de Saide: 	qn.t.;.& 	 

Telefone: 1_461(1q:a3q:_pms 

.Regmnsftvelyeto paclente.: kwy.xtra, 

Telefone: 	 .... idade  / Estado:  

E-mail: 	_........ Fad 

C ,_; 	Circunlerimcia torScira 

cra circunkrencio da con 

E 	cm Axila ac chio 

B•) fl cmAl ture 

lnformacOes ou Dados Adicionais: 

Comprimento =70 cm 79-117 an 

10 Kgs 

P -1 KT113 

2TK.103SL 

Suporte de peito 
Trunk Support 

01: TK1CSOS 
...................... 

6341080M 

SUporte de Mao RedOndc, Par). 
Hand Loop (Pair) 

Posidonador de quadri, 
corn atmofada 
Hip PositIoner & Pad 

Suporte de coxas (Par) 
Thigh Prompts (Pair) 

Suporte de tornozelo (Par) 
Ankle Prompts (Pair) 

G - TK10901. 

P -11t1060S 

M -TK1060M 
... 	.  
I 	 1..  

G • TK1060L 

Suporte de maos (Par) 
Handgrips (Pair) .1 I 	i Tgioass TK10155 

Barra Guia de direca0. Guide Bar 	 r 	1 	TK1020 

Kapra 
medical 

0 Mundo a Fuqua. 

Preencha as partes 1, 2, 3 e 4. Salve o documento e envie para kapra@kapra.com.br 
	

Data *al/ tn /lag 

Posidonador de 
Quadra Flexivel 
Soft Seat Harness 

Kapra Medical I Rua BLOW, 150 Bairro Cristal 90820-1 SO Porto Alegre, RS I Tel.: (51) 3030.1111 / 9.9966.99990. I www.kapra.com.br  



Descricao 

0 Treinador de Marche (Drive) fol desenvolvido pars portadores de paralisia 
cerebral e de disfuncOes que afetam a ambulagao, proporcionando apoio a 
treinamento a marcha, posture, interaca o a grupos socials e escolares, 
estimulo da cognicao, controle neuromuscular. 

Treinador de marcha (Drive) e metodo reconhecidos mundialmente. 

A determinagao do tamanho do equipamento é feita pole medida do cotovelo 
(bravo estendido junto ao corpo) da chance (ou adulto) ao chao. Dentro de 
cads tamanho ha largo espectro de medidas a serem ajustadas, sem a troca ge  
acessdrios. E recomendavel que consulte urn profissional de sande, medido, 
fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, se nao o for, pare que tenha pareceres 
tecnicos de utilidade, acessdrios necessarios e expectativa de resultados, entire 
outros. 

• Kapra Medical 
• Rua Butuf, 144/302 • Porto Alegre/ • Brasil 
• Telefone: (51) 3030-1111 
• kapra©kapra.com.br  

boo 
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ALTERAQA0 REFORMULA.QA0 CONSOLID 

DE CONTRATO SOCIAL 

KAPRA CONIf:;7Rede. IMPORTA.c. E SFRVIC;OS LTDA. 

U0.285,,)57,710C!..)1.-84 

PORE: 432.029.152.P 2, 

SALT 	A() 	TZ, brasileiro, cased° pelo regima de otimunhao total debens, comerciante, nascido 

a 23/0811944, ern Encantado, RS. filho de Jacob Markus Katz e Sprincia Weksler Katz, portador da 

carteira de identidade,f1' 3003521782, expedida pela !:',SP/RS em. 21/11/1994, inscrito no CPF sob o 

008.252.390-87, residente a domicillado no municipto de Porto Alegre, RS, na Rua Jaguart, n° 1017, 

Bairro Cristal. CEP 90.820-180: e ELEONORA NOGUEIRA VACILOTTO, brasileira, solteira, 

maior, enfermeira, nascida a 05/1211966. em Porto Alegre. RS, filha de Santo Vacilotto e Hebe Maria 

Nogueira Vactiottc, porladora da carteira de identidade n° FA328000779, expedida pela SJS/RS, em 

10/01/2002, Jnscrita no CPF sob o n° 457.653.320-72 e CORENIRS n' 47.050, residente a domiciliada no 

municieio ik?. Porto Alegre. RS r!..! 	W:Trroc. r:".  12(; :a ,to 301 Bairro SiSo Sebastiao, CEP 91.060-140. 

	 socios da Sociederie KARRA, COMEW.:10: IMPORTAcA0 E SERVicOS 

LTDA. c.citil 	scicia! no n•;t10,-7 ;pit-: 	 • 144 seta 302, corn seus atos 

c.r.elettlutivos arediivados r 	 )•c;-)1 	 R;,:, Grande do Sul, sob NIRE 

ein sessao 	09: 	 n-  00.285.357/0001.-84, resolvem de 

plerso a comum ecordo reforrnular e consclider r,  contato social, conforme c.lausulas a seguir 

i - ALTERA9A0 

Qi_AUSULA PRIMEIRA  
Acs criedo urn deposit° Para arrnazenagern de malarial, na Rue Bului, n' 150, Bairro Cristal, em Porto 
Alegre/RS, CEP 90.820-150. 

	

H 	RF.EFORMULAc3.0 

Em cumprimento ao comando legal emaeado do Novo COdicso Civil (Lei n° 10.408120021,  resolvem os 

socios reformularem o presente instrumoito, conform 1a assi;r , nova redacAo as clausulas contratuals, 

contorme a seouir. 

,if...;;Nde 

/ sovedade possui sua sede a For° no n' inicir.id de r'•-%rtri•• 	 Rua Butui, n' 144 sale 302;  Bails 

C..srie,ta,, CEP 9C.V1.•-• 150. 

P.ara_grafo (jaiso  E facultadc a sociodadr:. a qi4;41quer ..einpo. ad artitrio exclusivo de sua administracao, 

abrir;  menter os.l suprimtr filiats a escritOrio.i: em clualq,lc .  parte tic ierritorio nacronai, atribuindo-Ihes capital 

autemomo, se necessArio, observacte a legislac6o vigenie sobre a matAria. 

clausula  sequnda — Do_prazo  de Duracijo 

A sociedade iniciou sues atividades em 0911/1994, € o seu prazo d2 duracao a por tempo indeterminado, 

exfinguindo-se par vontade urAnime dos sOcios e nos cesos previstos em lei 



000 

Clausula Terceira -- Do Capita! Social 

(:;-10a; 	tolotraertte wbscriio e riiegraiizado, 	veto; de RS 3 .000,00 (trinta mil reels), divididos 

em 30.000 quotas (ardinariat no valor nominal cis. PS 1.00 (urn real) calla uma, este assim distribuido 

entre es secios. 

Sock 	 Quotas — 	1,9_0 	Qt.rotati. ctapj: 	 Quotas - °A4 

Satoma'o Katz 	 291150 	 29.850,00 	 99,50 

Eieonora Nogucira vacilotio 	 150,00 	 0.50 

100,00 

Clausula quarta Da Ft'espoi?6abilidALle 

A responsabilidade: • dos socios e limitada ao valor de sues quotas, mas todos os sOcios 

responders solidariamente pela integralizacAo do capital social. 

It - 	Os secios rnio responderiio subsidiariamente pelas obrigacoes sodais. 

Clausula  quinta — Da Aciministraoto e AtribufrOes 

A administractlo da sociedade sera exclusivamente polo sods SALOMAO KATZ, je qualificado no 

preambulo dote irstrumento, autorizado o uso do nome empresarial, dispensados de caucao e investidos 

dos mais ampios e gerais podere.s, podenao re.ontlsenter a smedade em juizo ott fora dole, nes relacaes 

corn terceiros, nas repollic:thn oub!lcas e AUterCsUia$. 

rtqcessz.iic serk) tirmados 

entrp 

. 	 presente o..ontrato podera 

ser reformavel no t.:Dcante 

Clausula sexta  -- Do  impedimenta de Use  da Dellominac ad Social 
Os Administradores sap investidos de todos os poderes necessaries pare eratica dos atos de gestao, 

ficando vedado as avail, fioncas ou sutras pralines do favor de terceiros, bern come, o uso ou emprego 

da denominacao social em negecios ou transacdes estranhos aos objetivos socials. 

Clausula seligtys Retiradas de Pro-labore 

Pelo exerolcio do administracao, os admjnistradores terao diretto a uma retiracla mensal a iftulo de prO-

labore, cujo valor sera iivrernente convencionado entre as socios de comum acordo. corn base na 

:egls!picAr 

is exercido soc:21; co:note:fa 	;inc. (x.:;;. 	 dezernbro e ao termino do cede 

oxercicio, os administradores crestarao cantas Justillcacas e Sue admInistracAo. eiaborartdo 0 inventano, 

o balanco patrimonial e o baianco de resultado economic°, sendo atribuido aos sOclos, os lucros ou 

prejuizos apurados 



000 

Clovsufa  none —  Cessao de Quotas 

As quotas de Sociedade sap indivisiveis e nao podem ser sedidas ou transferidas sem o expresso 

consentimento do outro socib, cabendo, o direito de preferencio pare o socio remaneseente, caso queira 

adduiri-las. 

P?Aliciraft.) Onico - it s6cio quo c.iese.;a: cattrAr•se 	 devet.a comunicar ao outro soda, par 

dfl 	re.-.-gistrarta, 	antecect&lc:ai 	.,),•;,:;11.a) alas, a sua intencao cte nao mais 

Claus  Alfa 	 cfe. SOCio 

faiec:mentu. 	 constivira CaluSa pars dissolucA° da 

Payagrefo  Unicip - Ocorrendo o fatecitnento ot, impeciint.:nto legai do qualquer urn dos socios, cabers ao 

socio remaneacente, juntamOnte corn urn dos herdeiros, ou rapresentante legal, proceder ao imediato 

ievantornante cto Balance Garai, fixative dos haveres do  coda urna rja,  pones. inclusive do socio folocido. 

foliar: au interditado, que se0o pagos aos sews hordeiros e ou sucessores em 12 (doze) prestagoes 

mensais a sucessivas. 

Ciausula da circa primeira — DOS  neui?i5es e Deliberocoes  da Sociedade 

Todas as detibereadies da sociedade seri° tornadas ern reuntAo. sendo dispensada a convocac5o via 

Edital be Convocer.:Ao ou comtinicecac escrito 	 ficar;c1c scciadarie tambem dispensada ds 

,finuitc!c. 

Tocias 	 ,,Idnitntstraciores. e a socio rnapritene 

de gram urn seci. i)t.:t..ri.f.; SniA, 	 C..1.7:!: • 	 Para que seja iavrada 

Ate, de reunian 	 r:!orci9i 40 14,!0 Grande do Sui. ticando 

Sara oivensa,A a icn.r11.-.-i!N•iiici& 	•:::?Ivocacao de reunreo:  cioando todos as sodas 

cornparecerem ou se deciaransrn por escrito, quo estie cientes rlo local, dia. bora a do ordem do dia. 

Paregy,:efo :self° - As reunifies deliberativas serdo dispensadas quancio todos os socios decidirem par 

escrito sabre as materias que eerao objeto de deliberecao em reuniao. 

Parepraf°  OtLarlo - Para a instalactio des reunioes e deliberecao dos materias, sera° respeitados os 

ouonins orevistos no Artigo 1.06, da Let i0.406/02. 

Pacagrato Quinfq  - As deliberacOes torriadas do conforrni.iade corn a lei a o contrato vinculam todos os 

sOcios. eindo quo ausentes ou: dtsstdentes. 

Ciausuis ddcima  setiunda 	Dissolucao  

Snciadade 	dissolvida ries 	 ‘3,1*; 	 oF!iibfweigto ootinime dos sodios, 

eiwe Os sacios no proporcao de 

Clausuia d'Ocima  totreim  DOV Casos Ornissos 

De conforrnidade corn a que ispae o Artigo 1.053, paragrafo (mica, do Lei 10.406/02, observar-se-ao na 

amiss& do diploma legal noininado a deste control°, as disposiccies confides na Lei das Sociedades 

Anonimas, aplicavel as Sociimiacies Limitacias, born corno pole legisiac5o baixeda posteriormente 

aptic:Ovel a inateria. 



000 

Ciaiisula &teams quarto - fits Desimpsdimenio 

Deciaram os adm:nistradores que net) esreci impecklos por lei especial, nem condenados a Pena que 

vede, ainda que temcorariaMente, o acesso a cargos oCiblicos. crime falimentar, pnavaricacao, peita ou 

subomo, concussao, peculatb, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra as normas de defesa de concorrendia, contra a relacao de consume, a fe pCiblica ou a propriedade. 

-usula  decima quintsCo Fora 

par.R  eventu prormsitura 	citialqiie: ac Ac ok; 	 :.:ritr:L. 	sacios cu defies contra a sociedade, 

funded;' 	szJe existtsxcle. :icirnistracAo ot, icste inslcurnar2c 	o fora de Comarca de Porto 

Nai.-ye. Estado do Rio Grand-:- 	corn 	 outro fora. per rnals especial ou 

privoeg,acio que  5„,1;1..  eincla 01.4e vi:•:!‘i)::, ()corm:r•:;tidar.ca 	 •zie quaiquer dos quotistas. 

tit 	CON:30 l_i r'3A, 

Resnlvem Os socins (taste an..consolidar C contrato 	conforme a seguir: 

CONTRA L.PIL,  c'OCIEDApE EMPR.ESARIA 

KAPRAICOME'Re10, IrtimoRTAcAo E SERillcOS LTDA 

CNP.3: 00.285.057/W1 -84 

MKT: 432.02'&.1 2.a.3 

i 	 toq 

S Ai-C.)111 AO < 	 pelc? 	 de bens, comerciante, nascido 

a 	1944 e: 	 :< 	 ,I,je.,P.sier Katz, poilador da carteira 

identitiatle 	'10Q3 52'1. 	 -.1figr34 inscrito no CPF sob o 

c.AK 	 rnsi:Iente. 	 RS. na Rua Jaguari, ri° 1017, 

Cristal, CEP 90.820-180; e E L.E ON ORA N G E IRA VACILOTTO, bresileira., soiteire, 

enfermeira, nascida 05/12/1965, em Porto At.iegre, RS. litho de Santo Vacilotto e Hebe Maria 

Nogueirs Vacilotto. portadora de carteira de identidede n 8028000779, expedida pela &ISMS, em 

1010112002, inscrita no CPF sbb o n' 457.653.320-72 e COREN1RS n' 47.050, residente e domiciliada no 

municiplo de Porto Alegre, RS, na Av. Nemoto, n° 120 apto 304. Bairro Sao Sebastiao. CEP 91.060-140. 

Unicos socios de Sociedade KAPRAO E 4 O. atilPORTAcA0 E SERVIcOS 
LIDA_ corn sede social no rnunicipio de Porto Alegre, silo a Rua Butui, n" 144 sale 302, corn seus atos 

consii/utivos aregtados na Jun . Cornerciat 	Fstacfc 	Rio C;rande do Sul, sob NIRE n° 

432 029.152.53, ern sessao de 09/11,1994. inscrna no C;Nliji scu c r' 00.285.057/0001-84. 

I Da De tri 

RTAcii0 E  



A sociedade possui sue seave fora no munioipia de Porto Aleore. RS;  Rua Butui, n4  144 sale 302, Bairro 

Cristal, CEP re 90.820-150. 

Paragrafo Onico  E facultadO a sociedade, a qualquer tempo, ao arbitrio exclusivo de sua administracAo, 

abrir. ranter ou suprimir Niels e escritorlas em qualouer parte do territoria nacional, atribuindo-thes capital 

autOnomo, se necessario, obServada a Iegistacao vigente sobrea malaria. 

IV — Do Mist, Social  

Constitui objeto da sociedad4: Cornibrolo, importacto. Exporiaba c Assist4ncia Tecnica de Produtos a 

Equipamentas Medicos, Ortopedicoa e Similares, e Demais Dest:.nedos a Seguran9a e Correcao Fisica de 

Deficientes. 

A sx.:.inda.rie =7;tqi-.1:,:i4(., e por tempo indeterrninado, 

exlinguinda-se 	vontade criariuntt 	cOcic.f. r rio7; 	f.).,.r,:isto. 	iel. 

VI — Do Capital Social 

0 Capital Social, totairnente subscrito e iniegralizado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reels), divididos 

em 30.000, quotas (ordinanai), no valor nominal de R$ 1.00 (urn real) calla uma, este assim distributdo 

entre os socios: 

Soo los 	 Quotas — capital -R$ 	Quotas - % 

SalornOo Katz. 	 29.850 	 29.850,00 	 99,50 

Elsunora Nogueira Vacilotto 	 .50 	 150,00 	 0,50 

Total 	 100,00 

.• 	 s rndos os sodas 

responclo 	 pf.:3‘.3 

Os 	 • 

— DA,AciirtinistrasOo Atribuicties 

A administragao da sociedade sere feita exclusivarnente pelo sOcio SALOWO KATZ, ja qualificado no 

pre&rnbulo dests instruntenta,iautarizado a Lisa do name empresarial. dispensado de oaucao e investido 

dos mais amplos e gerais porieres, podenda representar a sociedade em jut= ou fora dele, nas relacoes 

corn terceiros, nas repartigoesipublicas e autarquias. 

§ 1'• os demais atos de gestlio a administracbo da sociedade, sempre que neoessario, sera° firmados 

entre as secios atraves de Ata;de Reuniao 

§ . MR(.1)Eure cieliheracgio 	oos 	 yt• 	de Reuni5o, presence contrato poderit 

ser ratormavel no Tic:ante aciin.nistracao 

4111.2f3.(1)friff nRc) 1.1? 0.5 	 Social 

sae inve.F!tket,-i5: de 	7%!:. 	 '; fi 	pratioa dos atos de gestlio, 

Ficando veclado 	,,TY.=:Tic 71ar,...n7S 	 1 5:,7PirOr• nsrn coma 0 LISO ou emprego 

objetivos socials. 



- Das 9.1.4fra4.3.S-"iil.....borc. 

Palo exercicio 	 .1rr„-...,  retirode mensal a titulo de pro- 

lebore 	valor sere iivierner:;,,,  convs.nc.s,,onac.c-, e.li(e. as ..;ocios de comum acordo, corn base na 

legislacao pertinente. 

I XI Do Resultacio a Sua Distributed° 

0 exercicio social coincidire com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e, ao %mina de cads 

exercicio, o administrador prestare conies justificadas de sua administrecao, elaborando o inventario, 

balanco patrimonial e c beilanco de resuitado econornico, sendo atribuido aos socios os lucros ou 

preiuizos apurados. 

it — Da Cessa o de Quota:;  
Flti quotes de Soriedade sbo 	 stIr rmdiclaF.; ou transferidas sem o expresso 

consentirnento 	outro socio f:ollerido c 	prefereni-? orss sOcio ramanescente:  caso queira 

<!ever::,  (...ornunicar ao outro sOcto. por 

”ITF•rrnetd!O d,, ,.*.rirt.!1 	 dias. 	3Ua intengao da na"o mais 

contintiar na Socieclade 

XIII — Do Falecimento de SOcid  

0 falecimento, falencia ou afestamento de quaiquer add° tido se constituire cause pare dissolucao da 

Sociedede, que continuara coin seu socio remanescente. 

Paraorefo unico - Ocorrendo p felecimento ou impedirnento legal de qualquer um dos secios, cabers ao 

socio 'ernane:::ceme. juntamente com urn des herdeiros.:•u representante legal, proceder ao imediato 

ieventamento ao 3alango Gerral, fixativo dos riaveres de cads Lima des pastes, inclusive do sack) falecido, 

fetid° ou interlined°, que ser5o pagos aos sets herdeiros 	sucessores em 12 (doze) prestacties 

• rnensais e sucessivas. 

Sou.iteciacie 

ToOas as ocilb•!'rii:C:5:4:1 	 ("ISPertsada a oonvocacao vie 

tambern dispensada da 

corriunicacao por eruincio. 

paregrafq_ Pdmeirn Todas s reunides ser6o presididas pelOs adirtinisiradores, e o socio majoriterio 

designara um secretario entre os presentes ou pessoa corn atribuigeo especifica, pare qua seja Iavrada 

Ata de reuniao que sera !evade a registro na JUCERGS — Junta Comerciai do Rio Grande do Sul, ficando 

a sociedade dispensada da rri. nutencao e lavratura de Livrb de AM. 

Paregrafo Sequndo  - Sere disipensada a formalidade da convocacao de reunigo, quando todos os sodas 

cornparecerern ou se declaraiiim por escrito. que ester, cienies do local, die. bora e da ordem do dia. 

Paraorafo  Terceira - As reun4es detiberativas sera° dispensades quando todos os sacios decidirem por 

escrito sobre as materias qua Seam objeto de daiiberscao en, reunitio. 

Paragrafp Quarto Para a instalfaci() dos reunioes e detiberecao des matt rias. sera() respeitados os 

t•is previs 	Artige: 

.1?4rOglafp 	As deNbi,,,,;is.6..?s !ornal,:•:> 	 c.vn n ;a,  a o contrato vinculam todos os 
socc, 3irldR oue ausentes 



JUNTA OOMERCIAL DO RIO GRANDE DO 1.11.. 
cee-rinco 0 REr:JE3TRO EM: 25108/2004 
SOB N". 
Proioc,Ao: 

Elnpresa: 03 2 0293.51,9 

1+44.cr  jUNTA.C6MERCIAL DO RIO GRANDE DO 

t75' 	
In( 

• ; 

Souza 
SECI-1EITARiA.GERAL 

XV — Da Disso 

A Soder-lade sarii dissolvide 	h,r(}fE;Ses c.::;(p.istas ern :e; 	oled:anta deliberacAa unanime dos sacios. 

. No casc 	oissoluc5° 	 eotre Os F,ocios na propor95o do 

sues quotas de capital social! , 

XVI — Dos Casos Ornissos 

De confon-nidade corn o que disp6e o Antgc 1.053, paragrafo 	do Lei 10,406/02, observer-se-da na 

QMP3550 do diploma legal nominado a dente control°, as disposic6es contidas no Lei das Sociedades 

AnOnimas, aplicavel as Sociedades Limitadas, born corn° pela legislacito baixade pasteriormente a 

aplicavel a malaria. 

aca 

Decioram os administradores que n5o ssLio impedidos nor lEf especial. nem condenados a pena que 

vele. ainda quo lernporariamente a acesao a cacaos piibilco5, crime falimentar, prevaricacao, peita ou 

suborno. concussao. peculato, crime: contra -3 econarnia populer. contra o sistema financeire nacional, 

contra RS normals 	de.fese 	 t..ont-a 	 onsumo a le pUblica ou a propriedade. 

XV Hi 

Para eventual proi)o.!situra dr, 	 'N., :.)r)C.ed!,11,?: 	GF .56c;iis ou doles contra a sociedade, 

fundada erp sof:: emstancia adeniHsliao;,l;t:1 	;1;;;.;;,•: ;±1,:irkirnto. i 	eiaita o fora do Cornarca de Porto 

Alegre. Estado do Pi0 Graprk.,d0 Su:, corn, ren6ricia oxpressa de quaiquer oulro fora, par mais especial ou 

privilegiada que seja, air* que venha ocorrer mudanga de dornjollio do qualquer dos quotstas. 
; 	r 

estarem assirr jusks e contratados, assinam a presente instrumento de Reformulacao e 

..-ConsolidecAr..) do Co(tratc 	em 3 Ores) vies de igual terk a forma no presence das testemunhas 

adiante nomeadas,.':  

Porto Alegre, RS, 18 de agosto de 2004. 

Se.lomaio Kate Nogueira Vacliotto 

steMunhas 
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Ministerio da IndUstria, Comercio Exterior e Servigos 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integragao 
Secretaria do Desenvolvimento Economic°, Ciencia e Tecnologia 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

00 	1 

4 /  

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

43202915293 

Codigo da Natureza 
Juridica 

2062 

N° de Matricule do Agente 
Auxiliar do Comercio 

1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 

Nome: 	 KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CODIGO 	CODIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE 	DESCRICAO DO ATO / EVENTO 

RS2201800238586 
 

N° 

1 	1111 

FCN/REMP 

IIIII1111111 II 1111 

1 	002 ALTERACAO 

023 1 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

PORTO ALEGRE 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio: 

Local 	 Nome: 	  

Assinatura: 	  

18 Dezembro 2018 	 Telefone de Contato: 	 

Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

❑ DECISAO SINGULAR 	 ❑ DECISAO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

❑ SIM 	 ❑ SIM Processo em Ordem 
A decisao 

/ 	J_ 	 

Data 

❑ NAO 	 I 	I NAO 	 / 	 _I 	_,/ 	 Responsavel 
Data 	 Responsavel 	 Data 	 Responsavel 

:DECISAO SINGULAR 
2' Exigencia 	 3' ExigOncia 	 4 0  Exigencia 	5° Exigencia 

❑ Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 

'1 Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 [ 	I 

-1---- I Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsavel 

DECISAO COLEGIADA 
2° Exigencia 	 3° Exigencia 	 4° Exigencia 	5° Exigencia 

❑ Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 

❑ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

❑ Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 	 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAc DES 

.k Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empress KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 432029 29 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticagao: C64912B1 E270C052FEDC62F84FB41 DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario- - 	ra 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o codigo de seguranga -sta cOpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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Registro Digital 

      

0 0 	2 
Capa de Processo 

Identificacao do Processo 

NOmero do Protocolo Numero do Processo Modulo Integrador Data 

18/567.718-5 RS2201800238586 18/12/2018 

Identificacao do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

008.252.390-87  SALOMAO KATZ 

Pagina 1 de 1 

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, 	43202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticagao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o cOdigo de seguranga 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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ALTERACAO DE CONTRATO 

KAPRA COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 

CNPJ sob o n° 00.285.057/0001-84 

NIRE 43202915293 

Pelo presente Instrumento particular de alterag"ao de contrato 

SALOMAO KATZ, brasileiro, casado pelo regime de comunlYao total de bens, comerciante, 
residente e domiciliado na Rua Jaguari, n° 1017, Bairro Cristal, CEP 90820-180, Porto Alegre/RS, 

portador da carteira de identidade no 3003521782 SSP/RS e CPF n° 008.252.390-87, e, 

MARCELO KATZ, brasileiro, solteiro, maior, comerciario, residente e domiciliado na Rua General 

Joao Telles, n° 453, apto 21, Bairro Born Fim, CEP 90035-120, Porto Alegre/RS, portador da 

carteira de Identidade n° 2074741204 SJS/RS e CPF no 783.097.350-49. 

Unicos s6cios da sociedade empresaria limitada denominada KAPRA COMERCIO, 
IMPORTAcAO E SERVIcOS LTDA, corn sede na Rua Butui, 144, sala 302, Bairro Cristal, Porto 

Alegre/RS, CEP 90820-150, registrada na Junta Comercial de Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 
sob o NIRE 43202915293 e inscrita no CNPJ sob o n° 00.285.057/0001-84, resolvem de comum 

acordo, alterar e consolidar seu contrato social, o fazendo mediante os seguintes termos, 

clausulas e condigoes: 

CLAUSULA I 
ABERTURA DE FILIAL 

Que, nesta data, cria-se a filial 02, corn sede na Rua Doutor Campos Velho, n° 783, 
Bairro Cristal, CEP 90820-001, Porto Alegre/RS. 

CONSOLIDAcA0 DO CONTRATO SOCIAL 

SALOMAO KATZ, brasileiro, casado pelo regime de comunMo total de bens, comerciante, 

residente e domiciliado na Rua Jaguari, n° 1017, Bairro Cristal, CEP 90820-180, Porto Alegre/RS, 

portador da carteira de identidade no 3003521782 SSP/RS e CPF n° 008.252.390-87, e, 

MARCELO KATZ, brasileiro, solteiro, maior, comerciario, residente e domiciliado na Rua General 
Joao Telles, n° 453, apto 21, Bairro Born Fim, CEP 90035-120, Porto Alegre/RS, portador da 

carteira de Identidade n° 2074741204 SJS/RS e CPF n° 783.097.350-49. 

Unicos sOcios da sociedade empresaria limitada denominada KAPRA COMERCIO, 
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, corn sede na Rua Butui, 144, sala 302, Bairro Cristal, Porto 
Alegre/RS, CEP 90820-150, registrada na Junta Comercial de Porto Alegre — Rio Grande do Sul, 
sob o NIRE 43202915293 e inscrita no CNPJ sob o n° 00.285.057/0001-84. 

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 

Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDAf,--N-ir 3202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticacao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o codigo de seguranca 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor - Secretario-Geral. 
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CLAUSULA I 
A sociedade gira sob nome empresarial de "KAPRA COMERCIO, IMPORTAcAO E SERVICOS 
LTDA". 

CLAUSULA II 
A sociedade possui sua sede na Rua Butui, n° 144, sale 302, Bairro Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 
90820-150. 

Paregrafo Primeiro — E facultado a sociedade, a qualquer tempo, ao arbitrio exclusivo de sua 
administragao, abrir, manter ou suprimir filiais e escritorios em qualquer parte do territorio 
nacional, atribuindo-Ihes capital autanomo, se necessario, observada a legislagao vigente sobre 
a materia. 

Paragrafo Segundo — A sociedade mantem as seguintes filiais: 
- Filial 1, estabelecida na Rua Butui, n° 150, Bairro Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 90820-150. 
- Filial 2, estabelecida na Rua Doutor Campos Velho, no 783, Bairro Cristal, Porto Alegre/RS, CEP 
90820-001. 

CLAUSULA III 
A sociedade tern por objeto o comercio, importagao, exportagao e assistencia tecnica de produtos 
e equipamentos medicos, ortopedicos e similares, e demais destinados a seguranga e corregao 
fisica de deficientes. 

CLAUSULA IV 
A sociedade iniciou suas atividades em 09/11/1994, e seu prazo de duragao é por tempo 
indeterminado, extinguindo-se por vontade unanime dos socios e nos casos previstos em Lei. 

CLAUSULA V 
0 capital social da sociedade é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) 
quotas de valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, totalmente integralizados, em moeda 
corrente nacional e distribuidos da seguinte maneira: 

SOCIOS QUOTAS CAPITAL 

SALOMAO KATZ 29.850 29.850,00 

MARCELO KATZ 150 150,00 

TOTAL 30.000 30.000,00 

CLAUSULA VI 
A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralizagao do Capital Social. 
Os socios nao responderao subsidiariamente pelas obrigagoes sociais. 

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 

Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 43202915293 e 

protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticagao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o codigo de seguranca 8muw Esta cOpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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CLAUSULA VII 
A administragao da sociedade sera feita exclusivamente pelo socio SALOMAO KATZ, ja 
qualificado no preambulo deste instrumento, autorizado ao uso do nome empresarial, dispensado 
de caug.ao e investido dos mais amplos e gerais poderes, podendo representar a sociedade ativa 
e passivamente, judicial e extrajudicial, em juizo ou fora dele, nas relagi5es corn terceiros, nas 
repartigaes pUblicas e autarquias. 

Paragrafo Primeiro — Os demais atos de gestao e administragao da sociedade, sempre que 
necessario, sera° firmados entre os socios através de Ata de Reuniao. 

Paragrafo Segundo — Mediante deliberagao unanime dos socios, através de Ata de Reuniao, o 
presente contrato podera ser reformavel no tocante administragao. 

CLAUSULA VIII 
Os administradores s'ao investidos de todos os poderes necessarios para pratica dos atos de 
gesfao, ficando vedado os avais, fiangas, ou outras garantias em favor de terceiros, bem como 0 

uso ou emprego da denomina0o social em negocios ou transagoes estranhas aos objetivos 
sociais. 

CLAUSULA IX 
Pelo exercicio da administragao, os administradores terao direito a uma retirada mensal a titulo 
de pr6-labore, cujo valor sera livremente convencionado entre os socios de comum acordo, corn 
base na legislagao pertinente. 

CLAUSULA X 
Ao termino de cada exercicio social em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do inventario, do balango patrimonial 
e do balango de resultado economic°, sendo atribuido aos socios os lucros ou prejuizos apurados. 

CLAUSULA XI 
As quotas da sociedade sao indivisiveis e nao podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso 
consentimento do outro socio, cabendo o direito de preferencia para o socio remanescente, caso 
queira adquiri-las. 

Paragrafo Unico — 0 socio que desejar retirar-se da sociedade devera comunicar ao outro 
por intermedio de carta registrada, corn antecedencia de 90 (noventa) dias, a sua intengao de 
nao mais continuar na sociedade. 

CLAUSULA XII 
0 falecimento, falencia ou afastamento de qualquer socio nao se constituira causa para dissolugao 
da sociedade, que continuara corn seu sock) remanescente. 

Paragrafo Unico - ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer urn dos socios, 
cabera ao socio remanescente, juntamente corn urn dos herdeiros, ou representante legal, 
proceder ao imediato levantamento do Balango geral, fixativo dos haveres de cada uma das 
partes, inclusive do socio falecido, falido ou interditado, que sera() pagos aos seus herdeiros e ou 
sucessores ern 12 (doze) prestagoes mensais e sucessivas. 

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 43202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticacao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o c6digo de seguranca 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor -- Secretario-Geral. 
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CLAUSULA XIII 
Todas as deliberagoes da sociedade sera() tomadas em reuniao, sendo dispensada a convocagao 
via Edital de convocagao ou comunicagao escrita individual, ficando a sociedade tambern 
dispensada da cornunicagao por anUncio. 

Paragrafo Primeiro — Todas as reunioes sera° presididas pelos administradores, e o sock) 
majoritario designara urn secretario entre os presentes ou pessoa corn atribuicao especifica, para 
que seja lavrada Ata de reuniao que sera levada a Junta Comercial do rio Grande do Sul, ficando 
a sociedade dispensada da manutencao e lavratura de Livro de Ata. 

Paragrafo Segundo — Sera dispensada a formalidade da convocacao de reuniao, quando todos os 
socios comparecerem ou se declararem por escrito, que estao cientes do local, dia, hors e da 

ordem do dia. 

Paragrafo Terceiro — As reunioes deliberativas serao dispensadas quando todos os socios 
decidirem por escrito sobre as materias que sera° objeto de deliberagao em reuniao. 

Paragrafo Quarto — Para a instalagao de reunioes e deliberagao das materias, sera° respeitados 
os quoruns previstos no Artigo 1.076, da Lei 10.406/02. 

Paragrafo Quinto — as deliberagoes tomadas de conformidade corn a lei e o contrato vinculam 
todos os socios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

CLAUSULA XIV 
A sociedade sera dissolvida nas hipoteses previstas em lei ou mediante deliberagao unanime dos 
socios. 

Paragrafo Unico — No caso de dissolugao da sociedade, o patrimonio sera distribuido entre os 
socios na proporgao de suas quotas de capital social. 

CLAUSULA XV 
De conformidade corn o que dispae o Artigo 1.053, paragrafo Unico, da Lei 10.406/05, observar-
se-ao na omissao do diploma legal nominado deste contrato, as disposicaes contidas na Lei das 
Sociedades Anonimas, aplicavel as Sociedades Limitadas, bem como pela legislagao baixada 
posteriormente e aplicavel a materia. 

CLAUSULA XVI 
Os socios declaram expressamente que nao estao incluidos em nenhum dos crimes previstos em 
lei, que possa impedi-los de exercer atividades mercantis ou comerciais, nos termos do art. 1011, 
paragrafo 1° NCCB, onde os socios declaram que nao estao impedidos por lei especial, nem 
condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pUblicos, crime 
falimentar, prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, crime contra economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrencia, contra as 
relagoes de consumo, a fe pUblica ou propriedade. 

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 43202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticagao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o c6digo de seguranga 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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CLAUSULA XVII 
Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre/RS para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigageies resultantes deste contrato. 

por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto este instrumento particular for lavrado, 
obrigam-se a cumprir o presente assinando-o em uma via. 

Porto Alegre/RS, 18 de dezembro de 2018. 

SALOMAO KATZ 	 MARCELO KATZ 

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, 	202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autentica0o: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o codigo de seguranca 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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Registro Digital 

Documento Principal 

Identificacao do Processo 
Numero do Protocolo NOmero do Processo MOdulo Integrador Data 

18/567.718-5 RS2201800238586 18/12/2018 

Identificacao do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

783.097.350-49 MARCELO KATZ 

008.252.390-87 SALOMAO KATZ 

Pagina 1 de 1 

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nht 432029t5293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticagao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o codigo de seguranga 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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Ministerio da Industrie, Comercio Exterior e Servicos 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integracao 
Secretaria do Desenvolvimento Economico, Ciencia e Tecnologia 
Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 

0 0 0\1313 9 

Informamos que, do processo 18/567.718-5 arquivado nesta Junta Comercial sob o numero 4921707 em 28/12/2018 da 
empresa 4320291529-3 KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) 

filial(ais): 

NIRE ENDEREgO 

4390197112-5 RUA DOUTOR CAMPOS VELHO 783 - BAIRRO CRISTAL CEP 90820-001 - PORTO ALEGRE/RS 

28/12/2018 

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Ntire 43202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticacao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o codigo de seguranca 8muw Esta cOpia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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CPF Nome 

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 
LTDA, de nire 4320291529-3 e protocolado sob o numero 18/567.718-5 em 19/12/2018, encontra-se 

registrado na Junta Comercial sob o numero 4921707, em 28/12/2018. 0 ato foi deferido digitalmente pelo 

examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretario-Geral, Cleverton Signor. Para sua validacao, 
devera ser acessado o sitio eletrOnico do Portal de Servicos / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o numero de 

protocolo e chave de seguranca. 

Capa de Processo 

Assinante(s) 

008 252 390-87 SALOMAO KATZ 

Ministerio da !nth:Istria, Comercio Exterior e Servicos 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integracao 
Secretaria do Desenvolvimento Economic°, Ciencia e Tecnologia 
Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do SW 

Documento Principal 

Assinante(s) 

CPF Nome 

008.252.390-87 SALOMAO KATZ 

783.097.350-49 MARCELO KATZ 

Porto Alegre. Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 

Cleverton Signor: 59268263068 
	

Pagina 1 de 1 

Junta Comercial, Industrial e Servicos do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 43202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticacao: C64912B1E270C052FEDC62F84FB41DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o cOdigo de seguranca 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor— Secretario-Geral. 
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Registro Digital 

0 ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

000 

Identificacao do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

761.357.130-00 PAULO ISIDORO MOREIRA PIMENTEL 

592.682.630-68 CLEVERTON SIGNOR 

Porto Alegre. Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 

Junta Comercial, Industrial e Services do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 4921707 em 28/12/2018 da Empresa KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, Nire 43202915293 e 
protocolo 185677185 - 19/12/2018. Autenticacao: C64912B1E270C052FEDC62F84F641DBEDFC982AC. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br  e informe n° do protocolo 18/567.718-5 e o cOdigo de seguranca 8muw Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario-Geral. 
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Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 
000112  

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 é a declarada pelo contribuinte. 

.,,4,, 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

44, 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRICAO 
00.285.057/0001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE SITUAQAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
08/11/1994 

NOME EMPRESARIAL 
KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
KAPRA 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
46.45-1-02 - Comercio atacadista de prOteses e artigos de ortopedia 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
Nao informada 	 _1 
CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
R BUTUI 

NOMERO 
144 

COMPLEMENTO 
SALA 302 

CEP 
90.820-150 

BAIRRO/DISTRITO 
CRISTAL 

MUNICIPIO 
PORTO ALEGRE 

OF 
RS 

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
ir.*Ye 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL 
le******* 

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

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

Emitido no dia 05/02/2019 as 15:51:08 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

[ Consulta QSA / Capital Social 
	

Voltar 

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

file:///a/Users/ane.karoline/Desktop/CART%C3%830%20CNPJ%20KAPRA.html 
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P5.c..31na 1 de 

PODER Jun c ARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDA0 NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.285.057/0001-84 

Certidao n°: 167260644/2019 
Expedicao: 05/02/2019, as 13:47:10 
Validade: 03/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

00.285.057/0001-84, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolucao 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 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 

A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAcA0 IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagOes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Pdblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Previa. 

Df.rvida:s e 	 - 	 br 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	00285057/0001-84 

Razao Social:KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 

Endereco: 	RUA BUTUI 144 SALA 302 / CRISTAL / PORTO ALEGRE / RS / 
90820-150 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere 
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao 
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS. 

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

Validade: 02/02/2019 a 03/03/2019 

Certificacao Niimero: 2019020201371208914604 

Informaga'o obtida em 05/02/2019, as 10:56:06. 

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

https://consulta-crfcaixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfiFgeCFSImprimirPapel.asp 	 05/02/2019 



05/02/2019 	 Emissao de 2' via de Certidao 

BRASIL 	Acesso a informacao 	 Participe 	Servicos 	Legislacao 	Canai 

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: KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 00.285.057/0001-84 

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

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

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

Certiclao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 18:34:19 do dia 29/11/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 28/05/2019. 
Codigo de controle da certidao: 717B.0C52.AA20.3D2C 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

Nova Consulta 

  

Pr,p, . r•ar Ogiria 
impreRE:;.) 

  

   

   

http://servicosseceita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia 	 1/1 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

	 0000 
SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certideo de Situagao Fiscal n° 0012994480 

Identificacao do titular da certidao: 

Nome: 	KAPRA COM IMP E SERVICOS LTDA 

Endereco: 	RUA BUTUI, 144, SALA 302 
CRISTAL, PORTO ALEGRE - RS 

CNPJ: 
	00.285.057/0001-84 

Certificamos que, aos 05 dias do mes de FEVEREIRO do ano de 2019, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima enquadra-se na seguinte situacao: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descricao dos Debitos/Pendencias: 

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

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

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

Esta certidao é valida ate 5/4/2019. 

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

Autenticacao: 0022598927 
A autenticidade deste documento devera ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br  . 



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

  

CERTIDAO GERAL POSITIVA DE DEBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Esta certidao é valida ate: 07/03/2019 

Nome: KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 00.285.057/0001-84 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pablica Municipal cobrar quaisquer creditos tributarios que 
vierem a ser apurados, e certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente 
constam debitos nao vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da 
Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou corn garantia por penhora em processos de 
execugao fiscal, langados ate 30 de Janeiro de 2019. 

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

Certidao emitida em 05/02/2019 as 15:23:20, conforme a Instrucao Normativa n° 3 SMF/GS de 
27/05/2004. 

A autenticidade desta certidao devera ser verificada no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf),  informando CNPJ: 00.285.057/0001-84 e o cOdigo de 
autenticidade 37CFA738B095 
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medical 
0 Mundo a Fren te.  drive 

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2019. 

FUNDO MU NOCOPAL SANDE CAPA 

 

EMA IN] 

 

Capanema/PR 

GAIT TRAINER TREKKER DRIVE = Treinador de Marcha para Criancas corn  

Deficiencia ou Paralisia Cerebral Presente sua solicitacao de hoje, dizemos-Ihe que 

sornos revendedores exciusivos no Brasil do produto a epigrafe da empresa 

americana DRIVE MEDICAL, na"o havendo outro fornecedor ou importador 

legalizado ou autorizado no pais para esse equiparnento. 

Registro na Anvisa n° gOW.p7100 0]. 

Atenciosarnente, 

SaIonia.° Katz, socio-gerente 

KAPRA — COM. IMP. E SERV. LTDA — 

Rua Butuf, 144 sala 302 — Porto Alegre — RS (51) 3241 2001 fax 3030 1111 
www.kapra.com.br  OU www.kapramedical.cormbr - E-MAIL k a p ra @kapra.com.br   
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Capanema, 18 de fevereiro de 2019 
Assunto: Pregdo Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente a autorizacdo solicitada mediante Protocolo n° 37 o presente processo devera tramitar 
pelos setores competentes com vistas: 

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

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

3 - A elaboracdo da minuta do instrumento convocatorio da licitacdo e da minuta do contrato; 

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

Atenciosamente, 

 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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CPF: 723.903.959-53 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema, 18 de fevereiro de 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencdo ao oficio numero 37 expedido em 18/02/2019, informamos a existencia de previsdo de recursos 
orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigacOes decorrentes da aquisicao constante do oficio numero 
supra, sendo que o pagamento sera efetuado atraves da Dota do Or amentaria; 
DOTACOES 

Exercicio 
da 
despesa 

Conta da _. 
despesa 

Funeional 'Troy] il-rYiea Fonte de , 
' 	- recurs,) 	'de__spett 

attae7a da 
,_'-wp 

_ 
 4, 

Grupo da fonte 

2019 1900 09.001.10.301.1001.2081 303 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

Cordialmente 

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



Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° XXX/2019 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. AQUISIcA0 DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR 

CRIANcA COM DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL. 

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

prOdntO/ser 
vivo 

NOrne do produto/setvzco 	,,- --. 
° 	,,,.,, 	-- 

,-, 	- 

Quanti 
dads 

UniclaxIe 
±':,,, 

Preyo 
Maximo 

Prcco 
ni,imnio total 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE MARCHA 
GAIT TRAINER, UTILIZADO POR 
CRIANcAS COM DEFICIENCIA OU 
PARALISIA CEREBRAL, COM AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE MAOS 
REDONDO, SUPORTE DE QUADRIL 
TAMANHO PEQUENO, SUPORTE DE PEITO 
TAMANHO PEQUENO, SUPORTE DE 
TORNOZELO TAMANHO MEDIO, BARRA 
GUIA DE DIREcAO. MARCA REFERENCIA: 
TREKKER DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

TOTAL 11.950,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUcA0  

2.1. 0 fornecimento do Equipamento devera acontecer em ate 20(vinte) dias apos a solicitacao formal do 

Departamento de Compras do Municipio de Capanema. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAcA0 DO SERVIc0 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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3.1. 0 fornecimento do equipamento sera feito conforme o Processo de Inexigibilidade e a Proposta apresentada 

pela Contratada. 

3.2. A CONTRATADA devera entregar o equipamento na Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1.080, Municipio de Capanema PR, Cep 85760-000, conforme disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA  

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

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

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

clausulas contratuais; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo maxim° fixado no Edital, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes 

resultantes da execucao ou dos materiais empregados, a criterio da Administracao; 

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

acao ou °missal() de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Municipio ou a terceiros; 

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

de conformidade corn as normas e determinacOes em vigor; 

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

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

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

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

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

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

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

servicos; 

1) 	Nao permitir a utilizacao do trabalho do menor; 

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

todas as condic'Oes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 

k) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicOes autorizadas no 

Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

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

5.1. 0 fornecimento do Equipamento devera acontecer em ate 20(vinte) dias ap6s a solicitacao formal do 

Departamento de Compras do Municipio de Capanema 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de Inexig'bilid,a e e 

 

na sua proposta apresentada a Administracao. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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5.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no 

Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

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

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

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

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos, por servidor especialmente designado, anotando 

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

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

cabiveis; 

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

execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo; 

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

1) Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sej am mantidas, em compatibilidade com as 

obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. 

7. CLAUSULA SETINIA - DA SUB'CONTRATACAO, 
7.1. 	E vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRAT  

8.1. 	0 valor do contrato é de R$ R$ 11.950,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinqiienta Reais). 

8.1.1. 	No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento 

integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA  

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6 (seis) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo 

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

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

xx/xx/2019. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

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

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



0154 

Municipio de Capanema - PR 

	

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

10.2.1. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do Fundo Municipal de Saude de Capanema, CNPJ: 
09.157.931/0001-72, Endereco: Rua Aimores, n° 681, centro. Municipio: Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 

	

10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos enderecos 
eletrtinicos: empenho(&,capanema.pr.gov.br  e/ou comprasAcapanema.pr.gov.br, ou entregue em maos das 
servidoras designadas, para fins de liquidacao de empenho.  

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

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

a) CertidOes de regularidade junto ao 1NSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mes do 

pagamento. 

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

ficar retidos ate posterior solucao, sem prejuizos de quaisquer outras disposicOes contratuais. 
10.12. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste Edital, em 

especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacao das sancOes 
previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisicao, 
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento 	ap6s a regularizacao da 
situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

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

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

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

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

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de processo 
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, coin os recursos e meios que lhes 
sal° inerentes. 

10.20. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do contrato. 
10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

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

Nota Fiscal da aquisicao/servicos executados. 

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

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

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

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

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

10.21.4. A aprovacao previa apresentada pela CONTRATADA nab a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

	

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

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota 

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

executados. 

	

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

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

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

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacab da 

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

	

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

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

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

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

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

10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicOes abrangidos 

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

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

	

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° em conta 

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

legislacao vigente. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 ( 
Fone:  
CAPANEMA - PR 
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10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 

para pagamento. 

	

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA, que porventura nab tenha sido acordada no contrato. 

	

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

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

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

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

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

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

I= (6 / 100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAUSULA DEC 1:INIA 	IRA - _RE( F B 	;ft) 1)0 OBJET(1 

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

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

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

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

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

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

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

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

revisoes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.2. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Defmitivo, em 02 (duas) vias de 

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

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

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da 

execticao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate 

que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

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

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

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

reputar-se-d como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde .que 

o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo.  
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11.3.3. 

recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS-PRECOSI 

11.1. 	Os precos sao fixos e ineajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO OKAMENTARIA  

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

no Or amento Geral Do Munici io deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

DOTAcOES _ 
Exercicia 
da 
deOesa 

Gonta'da:', 
despe,a 

FunOional Progtarri6tiezt Fonte de 
rc.:CLIrS0'-  - 

Nature7a da 
clespesa 

Grupo da fon 

2019 4020 11.005.08.244.0801.2043 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

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

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

14. CLAUSULA-:DECIMA QtJAilTA - DA FISALIZkAo 

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

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

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

detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

	

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

	

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

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora contratados, 

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

	

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

14. CLAUSULA DECIMA QUINT - DAS ALTERAWES 

	

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

	

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

	

14.2.1. 	As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
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14.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o reajuste sera 

convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indice 1NPC/IBGE. 

15. FLkti§iiii4iiiefi- "47,8CTAH:-'-bscilvoiXOPs'E DAsT:,sXkdgt)-Ktekito-',4Vtikol 

	

15.1. 	Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

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

validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

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; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

	

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

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

do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

	

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

I-Advertencia por escrito; 

H- Multas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

as demais sancoes cabiveis; 

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

contrato. 

III- Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a 

Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punka.° ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria 
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autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos 

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

	

15.4. 	As sanceles de suspensdo temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar e 

de declaracd'o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao poderao tambem ser aplicadas as 

empresas ou aos profissionais que: 

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

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. 
16.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja assegurado ao 

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

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

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

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

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

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

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

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

16. CLAUSULA DECIM k SET 	MEDIDA 	WTELADOR \  

	

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

17. CLAUS-U.1,A DECIMA 011'AVA - D) A'RESCISAO1CONTRATUAL 
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificacoes, projetos ou 

prazos; 

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

proposta apresentada; 

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

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

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

e)A paralisacao do servico e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa comunicacdo 

Administracdo; 
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f)A subcontrataedo total do seu objeto, a associacdo da contratada corn outrem, a cessao ou 

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

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

autorizacao em contrato. 

0 0 desatendimento das determinaeoes regulares da autoridade designada para acompanhar e 

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

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

n° 8.666/93; 

k) A decretacdo de falencia ou a instauracdo de insolveneia civil; 

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

m) A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execuedo do contrato; 

n) Razoes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administraedo, dos servicos, acarretando modificaedo do valor inicial 

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

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

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

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

indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaeOes e mobilizaeOes e outras previstas, 

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

ate que seja normalizada a situaedo; 

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

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

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

de suas obrigacOes ate que seja normalizada a situacao; 

r) A ndo liberacao, por parte da Administraedo, de area, local ou objeto para execucao do servico e 

da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

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

execuedo do contrato; 

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

penais cabiveis. 

18.2. 	A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditOrio e 

a ampla defesa. 

18.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 
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18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia, se houver; 

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

	

18.6. 	A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao da garantia 

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

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

alem das sancOes previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ClS S:  

	

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

20. CLAUSULA .VIGES1N1A-_ -DA PUBLIC:MAO  

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

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

correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VI6ESEVIA PRIELVIEIRA - DO 1 ORO 

	

21.1. 	As questhes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas 
administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema-PR. 

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

Capanema, xx de xxxxxxxxxx de 2019. 

AMERICO BELLE 	 XXXXXXXX 
PREFEITO MUNICIPAL 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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PARECER JURIDICO N° 49/2019 

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacties 

ASSUNTO: Anidise previa a Inexigibilidade de Lieitacao n° 04/2019. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO. AQUISIcA0 DE 
ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR 
CRIAKA COM DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL ATENDIDA 
PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 
DOCUMENTAcA0 SATISFATORIA. PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

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

7.279/2018, encarninha para analise desta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacao para a aquisicao de andador treinador de marcha a ser 

utilizado por crianca corn deficiencia ou paralisia cerebral atendida pela Secretaria 

de Sadde do Municipio de Capanema/Pr, confoime condicOes e especificacOes 

contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.279/2018 - fl. 01; 

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

III) Justificativa - fls. 03/04; 

IV) Projeto Basico - fl. 05/06; 

V) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 07/08; 

VI) Oficio n° 307/2018 do MPPR - Noticia de Fato MPPR 

0027.17.000933-7 da 2a  Promotoria de Justica de Capanema/Pr - fls. 09/23; 

VII) Documentacao da empresa Kapra Comercio, Importacap e Servicos 

Ltda. - fls. 24/47; 

VIII) Declaracao de exclusividade da empresa Kapra Comercio, 

Importacdo e Servicos Ltda. - fl. 48; 

IX) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 49; 

X) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 50; e, 

XI) Minuta do contrato - fls. 51/61. 

E o relatario. 
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2. PARECER: 

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

termos do paragrafo -Calico 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 contrataedo e da discricionariedade da 

Administraedo Publica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacan juridica tern 

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 

observaeOes aqui expendidas se constitui em recomendaeOes e, caso a Administracao 

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

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

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendaeOes 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 obrigathria, os quais, para nao 

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

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

objetos da contrataedo pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

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

razdo da omissao grosseira do setor competente na descried° dos objetos ou na 

justificativa da contrataedo. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: da inexigibilidade da licitacao 

Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de licitaedo para aquisiedo 

de equipamento denominado andador treinador de marcha Gait Trainer, para 

Au. Pedro Viriato
Forte:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

	Paging 2 de i5N Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000  

Procuradona.romanti&apanernapr.gov.br  

CAPA1VEMA - PR 



064 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

utili7acao da crianca Samuel Victor Parreira, atendido pela Secretaria de Sande do 

Municipio de Capanema/Pr, nos termos do art. 25, da Lei 8.666/93. 

Nesse rumo, dispoe o referido dispositivo legal: 

"Art. 25. E inexigivel a licitaca" o quando houver inviabilidade de competicao, 
em especial: 
I - para aquisica" o de materiais, equipamentos, ou g eneros que so possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferencia de marca, devendo a comprovaceto de exclusividade ser feita 
atraves de atestado fornecido pelo argil o de registro do comercio do local em que 
se realizaria a licitageto ou a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federagao ou 
Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
(..J" (destaquei) 

Preliminarmente, se faz necessaria a analise da possibilidade de 

contratacao direta, por inexigibilidade, de servicos exciusivos. 

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

Marcal Justen Filhol: 

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

1  JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitageies e contratos administrativos. 16. ed. 
- Sao Paulo. Ed. RT. Pag. 494. 
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Ainda sobre a possibilidade da contrataedo direta por inexigibilidade 

fundada exclusivatnente no caput do art. 25, da Lei 8.666/1993, reproduzo as licoes 

de Margal Justen Filho2: 

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

Destarte, para possibilitar a contrataedo direta por dispensa ou 

inexigibilidade, deverd." o ser atendidos os requisitos descritos no pardgrafo -Link°, do 

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

ou calamitosa que justifique a dispensa [contrataedo diretal, quando for o caso; II) 

razdo da escolha do fornecedor ou executante; III) justificativa do preeo; e, IV) 

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

No caso em questdo de inexigibilidade de licitaedo, passamos a andlise 

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

8.666/1993, que passo abordar. 

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

pretendida contrataedo nao se tratar de servieos para atender "situacao emergencial 

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

Quanto a razdo da escolha do executante, depreende-se do Laudo 

Medico do Hospital Pequeno Principe (fls. 16/18), Estudo Social da APAE (fls. 19/20) 

e Parecer Multiprofissional (fl. 21), que a crianea Samuel Victor Parreira nao realizada 

marcha independente, sendo necessario para seu tratamento e melhora em sua 

independencia motora e social fazer use de andador (Treinador de Marcha-Drive). 

Ademais, o Officio n° 307/2018 do MPPR, veio instruido dos documentos 

retromencionados, bem como da descried° do Andador (Treinador de Marcha-Drive) 

(fl. 23), da marca Kapra Medical. 

2  Op. cit. Rag. 486. 

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

Procuradoria.romanti@capanemapr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

Realizadas as diligencias necessarias na fase interna presente 
contratacao direta, constatou-se que o Andador (Treinador de Marches-Drive), modelo 

Gait Trainer Trekker Drive é fabricado pela empresa americana Drive Medical, que 

possui como representante comercial exclusivo no Brasil a empresa Kapra Comercio, 

Importacao e Servicos Ltda., conforme info' 	ma a Declaracao de fl. 48. 

Acerca da necessidade dos servicos pretendidos, se mostra importante 

transcrever trecho do Parecer Multiprofissional da APAE, acostado a fl. 21, in verbis: 

"PARECER MULTIPROFISSIONAL 

0 aluno Samuel Victor Parreira corn diagnOstico clinico de epilepsia 
sintomatica, mais encefalopatia crOnica nao progressiva, realizes atendimento 
multiprofissional na escola Educacao Valdelirio Michel - modalidade educacao 
especial. 
0 aluno apresenta alteracOes fisioterapeuticas e terapeutica ocupacional no 
seu DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor) corn significativo atraso, 
apresenta alteracao no controle cervical e atraso nas posturas neuroevolutivas. 
Realizada atendimentos semanais na escola, objetivando a estimulacao, 
mobilizacOes globais para readequacao do tOnus e adequacao para idade 
motora do mesmo. 
Assim sendo, Samuel nao realizada marcha independente. Para contribuir em 
uma melhora em sua independencia motora e social o mesmo necessita fazer 
use de andador (TREINADOR DE MARCHA - DRIVE). 

Atenciosamente, equipe multiprofissional. 

Capanema, 03 de outubro de 2018. 

Marizangela T. Furigo Lopes 	 Lucineide L. da Silva Delevati 
Fisioterapeuta 	 Terapeuta Ocupacional 

Bruno Alexandre F. Vasconcelos 	 Iohana Linden da Silva 
Fisioterapeuta 	 FonoaudiOloga" 

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

pesquisa de precos acostados as fls. 07/08, entretanto, restou prejudicada a ampla 

reali7acao de pesquisa de precos do equipamento ante a exclusividade da 

representacao no Brasil da marca Drive Medical, pela empresa empresa Kapra 

Comercio, Importacao e Servicos Ltda. 

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

Procuradoria.rornanti@capanernapr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



Mtnicipio de Capanema - PR 
Procuradoria Garai do Milnicipio 

Portanto, resta evidenciado a necessidade e a vantajosidade da presente 
aquisicdo direta. 

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

pretendida contratacao nao se envolver "projeto de pesquisa". 

Analisando detidamente o exposto acima, a Procuradoria Municipal nao 

vislumbra qualquer irregularidade capaz de macular a pretendida contratacao direta 

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

2.2. Do contrato de prestacio de servicos  

Denota-se que a minuta contratual rompletn quanto ao ate-ndimentn 

das clausulas obrigatOrias que o caso requer, especialmente o que dispOe o art. 55, 

da Lei 8.666/93. 

Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificacao e 

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

suas alteracties posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela possibilidade da 

contratacao por inexigibilidade de licitacao. 

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

exarninada. 

Capanema, 20 de fevereiro de 2019. 

riz 
• ,-f_s741- 

Momanti Ezer 'Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

KOITtaiTh 
Procuragioi JuridlCu 

Capanema = PR 
Dec. no 6001/2015 

OAS/FR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

PROCESSO DE INEMGIBILIDADE 
DE LICITAc:4-0 N° 04/2019 

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

Contratada: 

NOME DO CREDOR: KAPRA COMERCIO IMPORTAcAO E SERVIcOS LTDA 

CNPJ: 00.285.057/0001-84 
ENDERECO: RUA BUTUI, 144, SALA 302- BAIRRO CRISTAL 
PORTO ALEGRE-RS - CEP 90.820-150 

Objeto: AQUISIcA0 DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIANQA COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA. CEREBRAL, em conformidade corn o inci o II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 
Item Codigo do 

prodUto/ser 
vivo . 

i\ii110 do tirOdlito 
.,.,_ 

1 .,,..,,, . 	• 

Quantt::: 
- 	•", 

:clad e -v 

Unidade 

,„ 

prey() ,,,-,  
maxim() .., 	--,, ,.. 

Pn.;co ma \ Imo total 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE 
MARCHA GAIT TRAINER, 
UTILIZADO POR CRIANCAS COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA 
CEREBRAL, COM AS SEGUINTES 
CARACTERiSTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE 
MAOS REDONDO, SUPORTE DE 
QUADRIL TAMANHO PEQUENO, 
SUPORTE DE PEITO TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE 
TORNOZELO TAMANHO MEDIO, 
BARRA GUIA DE DIREcAO. MARCA 
REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

TOTAL 11.950,00 

Total: R$ 11.950,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta reais). 
Data de assinatura: 20/02/2019 
Data do inicio da vigencia: 20/02/2019 

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



Americo- e elleA` 

Prefeito Municipal 

-AA/ 

( 6 9 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 04/2019 

Fica Inexigivel de licitacdo, na forma do Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alteracOes posteriores as 
despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridic° da Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema —
PR Para AQUISICAO DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIAKA COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL.. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: KAPRA COMERCIO IMPORTAcA0 E SERVIcOS LTDA 

CNPJ: 00.285.057/0001-84 
ENDEREcO: RUA BUTUI, 144, SALA 302- BAIRRO CRISTAL 
PORTO ALEGRE-RS - CEP 90.820-150 

VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta reais). 
Item Codigo do 

produto/ser 
vice. 

Nome do prodtno Qnanti 
daAe-  

1 i nichtdc Preyo 
maxi nto 

Prey) umi\inio total 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE 
MARCHA GAIT TRAINER, 
UTILIZADO POR CRIAKAS COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA 
CEREBRAL, COM AS SEGUINTES 
CARACTERiSTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE 
MAOS REDONDO, SUPORTE DE 
QUADRIL TAMANHO PEQUENO, 
SUPORTE DE PEITO TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE 
TORNOZELO TAMANHO MEDIO, 
BARRA GUIA DE DIRECAO. MARCA 
REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

Capanema, 20 de fevereiro de 2019 

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

to 70 

Municipio de Capanema - PR 

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACA.0 N° 04/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Inexigibilidade de LicitacAo para o AQUISIcA0 DE 

ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIANQA COM DEFICIENCIA OU 

PARALISIA CEREBRAL.., conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitacilo quando houver inviabilidade de compelled°, em especial: 
I - para aquisiedo de materials, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovacdo de exclusividade ser 
fella através de atestado fornecido pelo organ de registro do comercio do local em que se realizaria a helloed° ou 
a obra ou o servico, pelo Sindicato, Federacdo ou Confederactio Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratacdo de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notoria especializaedo, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 
divulgacdo; 

VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta reais). 
Item Codigo do 

produto/ser 
vico 

Nome do pi oduto Quanti 
dade 

Unidade Preco 
maxim() 

Preto maNitno total 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE 
MARCHA GAIT TRAINER, 
UTILIZADO POR CRIANcAS COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA 
CEREBRAL, COM AS SEGUINTES 
CARACTERiSTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE 
MAOS REDONDO, SUPORTE DE 
QUADRIL TAMANHO PEQUENO, 
SUPORTE DE PEITO TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE 
TORNOZELO TAMANHO MEDIO, 
BARRA GUIA DE DIREcAO. MARCA 
REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

Capanema, 20 de fevereiro de 2019 

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



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N9  1.648/2018 

COORDENA00/DIRKAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrag5o 

DIAGRAMA00/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N° 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 Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educacao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Sailde: Jonas Welter 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 29 Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
1.9  TERMO ADITIVO a Ata de Registro de Pregos n9  170/2018, que 
entre si celebram de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA 
e de outro lado a Empresa PROMEFARMA REPRESENTACOES COMER-
CIAIS LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, Municipio 
de Capanema, Estado do Parana, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato rep-
resentado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMERICO 
BELLE, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empre-
sa PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, sediada na R 
PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 847 - CEP: 80220410 - BAIRRO: 

ORGAO DE DIVULGA00 
DOS ATOS OFICLAP:DO 
VITITNTilPIO:DE CAPAN 

7 
---...._ 

PAROLIM, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 81.706.251/0001-98, 
neste ato representada pelo Sr. ELCIO LUIS BORDIGNON, portador do 
RG n° 	5.591.020-0, e CPF n9 972.234.769-15, ao fim assinado, dora- 
vante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas 
das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteragaes subsequentes, ajus-
tarn o presente Aditivo Contratual, em decorrencia do Edital Pregao 
Presencial 38/2018, mediante as seguintes clausulas e condigoes. 

CLAUSU LA PRI MEI RA - Conforme contrato firmado em 10/04/2018, ob-
jeto do Edital de licitagao, Modalidade Pregao Presencial n9 38/2018, 
entre as partes acima identificadas, para AQUISICAO DE MEDICAMEN-
TOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS FARMACIAS 
DA UBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAL:ME DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, 
Em atendimento ao Parecer juridic° n9 52/2019, fica recomposto o val-
or do item 57, conforme solicitag5o, devido ao aumento do prego do 
produto durante a vigencia do contrato: 
Item Descried° do produto Un. Med. Quantidade 

Licitada 
Quantidade 
pela qual foi 
recomposto o 
valor 

Preco 
unitario 
Licitado 
RS 

Valor 
unitario apes 
recomposicao de 
valores R$ 

Valor 
do 
aditivo 
R$ 

57 CARBONATO DE CALCIO 
500 inn 

COMP 10.000 5.000 0,039 0,042 15,00 

Valor total do Aditivo: R$ 15,00 (Quinze reais) 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao 
atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma. 

Capanema, 21 de fevereiro de 2019 

AMERICO BELLE 
Prefeito Municipal 

ELCIO LUIS BORDIGNON 
Representante Legal 

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS 
LTDA 

Detentora da Ata 

lignienif.Ij.` rgalieVASZata 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL Ng 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, 
alizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preggo Presencial n99/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: AQUISICAO DE CBUQ PARA U50 DA SECRETARIA 
OBRAS E SERVICOS URBANOS NA RECUPERACAO 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO 
REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil 
Abertura das propostas: 09:00 horas do dia 13/03/2019 
Local: Setor de Licitag6es da Prefeitura Municipal 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— 
Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,20 de fevereiro de 2019 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

T.atiair,riswi 

9/2019 
torna public° que re- 

DE VIACAO, 
DE RUAS E AVENIDAS 

PELO SISTEMA DE 

Reais) 

de Capanema, 
Capanema — Parana — 

acima citado em 

N° 04/2019 
Inexigibilidade de Lic-

DE MARCHA A 
OU PARALISIA CERE-
no art. 25, incisos I e 

inviabilidade de corn-

generos que so pos- 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LicrrAgAo 
atifico em todos os seus termos e reconheco a 
itagao para o AQUISICAO DE ANDADOR TREINADOR 
SER UTILIZADO POR CRIANCA COM DEFICIENCIA 
BRAL.., conforme parecer Juridico fundamentado 
II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitag5o quando houver 
petig5o, em especial: 
I - para aquisig5o de materials, equipamentos, ou 



ORGAO DE DIVULGAcA0 
DOS ATOS OFICIAIS p 
MUMCTPIO-TjE -C;A:1)A- 

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo &Tao de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 

ou o servico, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratagao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 

especializagao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 

divulgagao; 

VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta reais). 
Item Codigo do 

produlo/ 
servio 

Nome do produto Quancidade Unidade Preco 
maximo 

Preco maximo 
total 

I 55577 ANDADOR TREINA DOR DE MARCHA 
GAIT TRAINER, UTILIZADO POR 
CRIANcAS COM DEFICIENCIA OU 
PARALISIA CEREBRAL, COM AS 
SEGUINTES CARACTERISTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE MAOS 
REDONDO, SUPORTE DE QUADRIL 
TAM ANHO PEQUENO, SUPORTE DE 
PEITO TAMANHO PEQUENO. SUPORTE 
DE TORNOZELO TAMANHO MEDIO, 
BARRA GU1A DE DIRECAO. MARCA 
REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

1.00 UN 11.950.00 11.950.00 

Capanema, 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO 

Data da Assinatura: 

Contratante: 

Contratada: 

VICOS LTDA. 

Objeto: AQUISICAO 

LIZADO POR 

Valor total: 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

PORTARIA 

0 Prefeito 

suas atribuigoes 

esta de acordo 

Lei n° 8.666 

em seu artigo 

RESOLVE: 

Art. 1° 	Homologar 

encial n° 03/2019, 

ESPECIAIS 

DA REDE DO 

NICIPIO DE 

DE PRECOS 

Art. 2° Em 

de 21 de junho 

Item; 

-ZIANIIMENZiassziem 

20 de fevereiro de 2019 

Processo inexigibilidade 

CONTRATO N° 52/2019 

N° 04/2019 

20/02/2019. 

Municipio de Capanema-Pr. 

KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SER- 

DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTI- 

CRIANCA COM DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL. 

R$11.950,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais). 

Termo de Homologagao 

epigrafe, apresentando 

N° 7.341, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. 

do Pregao Presencial n° 03/2019. 

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

legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 

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

de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 

43; 

o Processo de Licitagao modalidade Pregao Pres-

objeto 	AQUISICAO DE LEITES COM FORMULAS 

E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES 

SISTEMA LAIC° DE SAUDE (SUS), RESIDENTES NO MU-

CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 

cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, 

de 1993, torna-se public° o resultado da licitagao ern 

os vencedores pelo criterio menor prego Por 

Fornecedor lien) Produto/Servico Marca Quan- Preco 
tidade 

DROGARIA 1 ALIMENTO E/OU SUPLEMENTO, INDICADO ESPE- NESTLE 800,00 44,90 
& FARMACIA CIALMENTE PARA PACIENTES IDOSOS, POSSUIR 
HELENA LTDA ALTO TEOR DE CALCIO, ELEVADO NIVEL PROTE- 
- ME ICO (ACIMA DE 20%), SEM SABOR, PARA PREPARO 

DE DIETAS DOGES E SALGADAS. EMBALAGEM 
LATA COM NO MINIMO DE 3500. 

VACCARIN & 2 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO. NOVASOURCE 300.00 23.40 
ALPF LTDA NORMOCALORICO, HIPERPROTEICO (MINIMO SENIOR 

DE 20%DE PTN), 100% MALTODEXTRINA, POSSUIR 
TCM EM SUA COMPOSIcAO. EMBALAGEM CON- 
TENDO 1.000ML. SABOR BAUNILHA 

VACCARIN & 3 ALIMENTO PARA SITUKOES METABOLICAS ESPE- NUTRISON 100,00 59,35 
ALFF LTDA CIAIS, INDICADO PARA AUXILIO IMUNOLOGICO ADV CUBISON 

DE PACIENTES PRE E PDS OPERATORIO. POSSUIR 
ALTO TEOR DE PROTEINA E ARGININA, ISENTO 
DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. EMBALAGEM 
CONTENDO 1.000ML. 

VACCARIN & 4 ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NU- PEDIASURE 400,00 42,40 
ALFF LTDA TRICAO ORAL OU ENTERAL, INDICADO PARA ABBOTT 

CRIANCAS DE 1 HA 10 ANOS DE IDADE. ISENTO 
DE GLUTEN, LACTOSE E FIBRAS, 100% PROTEINA 
ANIMAL E OSMOLALIDADE DE ATE 320 MOSM/KG 
DE AGUA. SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM LATA 
COM NO MINIMO 4000. 

VACCARIN & 5 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, RIPER- NUTRI 800,00 28,98 
ALPF LTDA CALORICA, HIPERPROTEICA E COM ADICAO DE ENTERAL 1.5 

TCM, COM BAIXA OSMOLARIDADE, ISENTA DE NUTRIMED 
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, COM PROTEINA 
DE ALTA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 
1.000ML, 

VACCARIN & 6 FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE, INDI- APTAMIL SI. 400,00 33,80 
ALFF LTDA CADO PARA PACIENTES COM INTOLERANCIA A DANONE 

LACTOSE. EMBALAGEM LATA COM NO MINIMO 
4000. 

DROGARIA 7 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 HA 6 NESTLE 600,00 33,90 
& FARMACIA MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS. EMBALA- 
HELENA LTDA GEM LATA COM NO MINIMO 8000. 
- ME 
VACCARIN & 8 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 HA 6 APTAMIL 200,00 37,90 
ALFF LTDA MESES, ADICIONADA DE DNA E ARA, B PREBIOT1- PREMIUM I 

COS. EMBALAGEM LATA COM NO MINIMO 8000 DANONE 
DROGARIA 9 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 6 HA DANONE 200,00 35,00 
& FARMACIA 12 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS, DNA E 
HELENA LTDA ARA. EMBALAGEM LATA COM NO MINIMO 8000 
• ME 
DROGARIA 10 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 6 HA 12 NESTLE 400,00 28,90 
& FARMACIA MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS. EMBALA- 
HELENA LTDA GEM LATA COM NO MINIMO 800G 
- ME 

Art. 32  Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Pregao Pres- 

encial N° 03/2019, é de R$ 149.019,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil 

e Dezenove Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes em 

contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana vinte 

e urn dias de fevereiro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°53/2019 

Pregao Presencial N° 03/2019 

Data da Assinatura: 21/02/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 DROGARIA & FARMACIA HELENA LTDA 
- ME 

Objeto:AQUISICAO DE LEITES COM FORMULAS ESPECIAIS 	E SUPLE- 

MENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTE- 

MA ONICO DE SAUDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPANE- 

MA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 

Valor total: R$ 74.820,00 (Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte 

Reais) 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

22115181%...1111UA.t.", ..f.,.-',Lrtea.e.- 2--drisa 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N*54/2019 
Pregao Presencial N° 03/2019 

Data da Assinatura: 21/02/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
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CONTRATO N° 52/2019 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR E A EMPRESA KAPRA 
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacalo de servicos corn fornecimento de material, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza 
, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa KAPRA COMERCIO 
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.285.057/0001-84, situada a R BUTUI, 144 SALA 
302 - CEP: 90820150 - BAIRRO: CRISTAL, CIDADE/UF: Porto Alegre/RS, neste ato representada pelo Sr(a). SALOMAO 
KATZ, inscrito no CPF n° 008.252.390-87, residente e domiciliado em RUA JAGUAR', 1017 - CEP: 90820180 - BAIRRO: 
CRISTAL, Cidade de Porto Alegre/RS, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos 
da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicties estabelecidas na licitacao 
realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 04/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
clausulas e condicties a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. AQUISICAO DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR CRIANCA COM 

DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes 
ern todos os seus termos, as condicOes expressas no Processo de Inexigibilidade N° 04/2019, juntamente corn a proposta da 
CONTRATADA. 
Itciti COdiLto do 

produto -,ci.  
\ ico 

Nome do piodtito , servico Quantid 
adz 

Lnidadc Preto  mti\ into Preto rmi \ imo 
total 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE MARCHA GAIT 
TRAINER, UTILIZADO POR CRIANCAS COM 
DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL, 
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 
BASE TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE MAOS 
REDONDO, SUPORTE DE QUADRIL TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE PEITO TAMANHO 
PEQUENO, SUPORTE DE TORNOZELO 
TAMANHO MEDIO, BARRA GUIA DE 
DIRECAO. MARCA REFERENCIA: TREKKER 
DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

TOTAL 11.950,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  
2.1. 0 fornecimento do Equipamento devera acontecer em ate 20(vinte) dias ap6s a solicitacao formal do Departamento 

de Compras do Municipio de Capanema. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  
3.1. 0 fornecimento do equipamento sera feito conforme o Processo de Inexigibilidade e a Proposta apresentada pela 

Contratada. 
3.2. A CONTRATADA devera entregar o equipamento na Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato 

Parigot de Souza, 1.080, Municipio de Capanema PR, Cep 85760-000, conforme disposto no Processo de Inexigibilidade e na 
sua proposta apresentada. 

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

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

Avenida Governador Pedro Vitiate. Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
maxim° fixado no Edital, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao 
ou dos materiais empregados, a criterio da Administracao; 

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

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, de 
conformidade com as normal e determinacoes em vigor; 

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

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

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

h) Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servicos; 

i) Nao permitir a utilizacao do trabalho do menor; 
j) Manter durante toda a vigencia do contrato, ern compatibilidade com as obrigacOes assumidas, todas as 

condicides de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao; 
k) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou 
na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUcAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  
5.1. 0 fornecimento do Equipamento devera acontecer em ate 20(vinte) dias apos a solicitacao formal do Departamento 

de Compras do Municipio de Capanema 
5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de Inexigibilidade e na sua 

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

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

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

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

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

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

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

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, na forma do contrato; 
Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade corn as 

obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licita 

A JSLLA SETN A - DA St. I BCON -I RATACA(1 

	

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

(:I.&11SC:1 A 01 JAVA - DO VAI ORJDO CONFRA1(4 

	

8.1. 	0 valor do contrato é de R$ R$ 11.950,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinqiienta Reais), 
8.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorreAes 

execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral* objeto 
contratado. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEVIA - PR 
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9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA  
9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6 (seis) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser 

prorrogado nas hip6teses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 20/02/201919 e encerramento em 19/08/2019. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

	

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

	

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

fornecimento do material. 
10.2.1. A Nota fiscal devera ser emitida em nome do Fundo Municipal de Satide de Capanema, CNPJ: 

09.157.931/0001-72, Endereco: Rua Aimores, n° 681, centro. Municipio: Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 

	

10.3. 	Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos enderecos eletronicos:  
empenhona 	e/ou comprascapanema.pr.gov.br, ou entregue em maos das servidoras designadas., 

para fins de liquidacao de empenho.  

	

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

	

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

	

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

	

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

	

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

	

10.9. 	Qualquer suspensdo de pagamento devido falta de regularidade do fomecedor nao gerara para a 
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido. 

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

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

10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual, os pagamentos podera'o ficar retidos 
ate posterior solucao, sem prejuizos de quaisquer outras disposicOes contratuais. 

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

10.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a aquisicao, ou, ainda, 
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a regularizacao da situacao, nab acarretando qualquer 
onus para a Contratante. 

10.14. AdministracAo somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes hipeteses, sendo 
facultada a adocao de apenas uma delas: 

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

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

10.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°, 123/06, nao 
sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicks abrangidos por aquele regime. No entanto, o paaMento ficara \ 
condicionado a apresentacao de comprovagao por meio de documento official de que faz jus ao tratamento tributar*O-favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administracao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/oU ifiClenizac'Oes 
devidas pela contratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de prdcesso ads, mistrativo 
em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn os recursos e meios que Ihes sdo inerente 

Avenida Governador Pedro Viiiato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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10.20. 	E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do contrato. 
10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos: 
10.21.1. Ao final da execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal 

da aquisicao/servicos executados. 
10.21.2. A CONTRATANTE ter o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentacao da Nota 

Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a 
conformidade da aquisicao/servicos executados. 

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

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

	

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

	

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

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

	

10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na 
execucao dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes ou 
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento 	apOs a comprovacao da regularizacao da situacao, nao 
acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

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

	

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

10.26.1. 	Quanto ao Imposto sobre Servicos'de Qualquer Natureza (iSSQN), sera observado o disposto na Lei 
Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

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

	

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

10.27. Seth considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para 
pagamento. 
10.28. A CONTRATANTE nab se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 
10.29. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, 
apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) 
ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I — 	
(6 / 100)  

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

11. 	Z'f„NUS1:1 A DE( IMA P ItI,ME A - )0 R.1:0_131Alf , N 10 DO OBJET 0 
11.1. 	Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabers a CONTRATADA apresentar comunicacao. 

escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a veri caO,ao 
dos materiais e/ou dos servicos executados, para fins de recebimento definitivo. 

11.1.2. 	0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de 
campo e a entrega dos Manuais e Instructies exigiveis.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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11.2. 	A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos executados, por meio 
de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao, corn a finalidade de 
verificar a adequaedo dos servicos e materiais, e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisiles finais que se fizerem 
necessarios. 

	

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

	

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

	

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

	

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

11.3.3. 
recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposiei5es legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. cl csi 	DtGlAta. SEGUNDA - DOS PREcOS 
12.1. 	Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA  
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta 

Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotaedo abaixo discriminada:  
DOTAcOES 

de recursos especificos consignados no 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente conerdo 
conta das dotacoes oreamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

4. Cl \ I l [LA Di( I\7A QUNRTA - DA IIS( ALIIACA(4 
14.1.A execucao dos service's e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

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

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

	

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

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

	

14.2. 	As determinaeCies e as solicitaeoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE enca egado da 
fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibiliolde;justificadas por 
escrito. 

14. ci usi '1 	11A Q1 Njt61. - DAS AT .'1 FRAC orS: 

	

14.1. 	Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 199 

	

14.2. 	A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condieoes contratuais, os acrescimos ou supressii‘es 
que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vince e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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14.2.1. 	As supressbes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento). 

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

15. cLAUSCLA DP.CA.viA sENW,iN, - 	 tip.% SANcaLS ADMINASTRA FIVAS  

	

15.1. 	Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacdo: 

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

b) Apresentar documentacdo falsa; 
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidoneo; 
Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracdo falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucdo do certame. 

	

15.2. 	A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracties 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; 

	

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

I-Advertdneia por escrito; 
II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materials e/ou execucao dos servicos, calculada sobre 
o valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total da contratacao, a partir do qual estara 
configurada a sua inexecucao total; 

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

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

Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com as demais sancties 
cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a inexecucao total do contrato. 
III- 	Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar corn a Administracdo, por 

prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
IV- 	Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracdo Pablica enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punicdo ou ate que seja promovida a reabilitacdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a 
penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

	

15.4. 	As sanceies de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de CC) atar e de 
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracdo poderdo tambem ser aplicadas as mPres s ou aos 
profissionais que: 

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

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; 
Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados. 

16.5. As penalidades sera° aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitant01  o 
contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei 
n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

16.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela 
Administracdo. 
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16.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pablica é de competencia 
exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

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

carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 
16.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do 
Municipio e cobradas judicialmente. 

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

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

16. CI A L1SL L A 12/0161*Stl:11V1A - MEDI D ArAt r Ft L4-ADOR AS  
16.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera motivadamente adotar 

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

17. Cl AV`St:LA 1)11:CIIVIARTAVA - DA Ip-SCIS.A0 CON 'I RA 1 [JAI  
18.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificacOes, projetos ou prazos; 
b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificac'Oes, memoriais, projetos, prazos e proposta 

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

servico e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 
d)0 atraso injustificado no inicio do servico e na entrega dos materiais; 
e)A paralisacdo do servico e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa comunicacdo a 

Administracdo; 
1)A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo da contratada corn outrem, a cessao ou transferencia, total 

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

contrato. 
i) 0 desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execucdo, assim como as de seus superiores; 
j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 
k) A decretacao de falencia ou a instauracdo de insolvencia civil; 
1) 	A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 
m) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucao 

do contrato; 
n) Raz'Oes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela 

maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato; 

o) A supressdo, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do valor initial do 
contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizacOes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizacOes e mobilizacOes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses caso o direito 
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacties assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao decorrer1feclo Xervico 
e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pirblica, grave perturbaCao' 	em 
interna ou guerra, assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigaceies ate 
normalizada a situacao; 

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

8) 	A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execk42.iclo 
contrato; 
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t) 	Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das sancOes penais 
cabiveis. 

	

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

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

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

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

a) devolucao da garantia, se houver; 
b) pagamentos devidos pela execucdo do Contrato ate a data da rescisao. 

	

18.6. 	A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucdo da garantia contratual, para 
ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos 
decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste instrumento. 

19. (1.AL SI JLA MIX-1M NONA -DOS ( ASOS  
19.1. Os casos omissos ou situaceies nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos pela 

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

20. 't I MN  I  VIGESIMA- 	f'I,BLICA.cilk0  
20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera providenciada pela 

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

21. 1 ‘;1 	VIGt,s1 MA PRINItaR4C- DO FO KO 
21.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser dirimidas 

administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema,PR:— 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado confoxine, as partes a eguir firmam o presente 

/( 

Capane/4 20 de fevereiro d 2019 

Contrato em 	duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito. 

SALOM 0 KATZ 
068.252.390-87 

KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E 
SERVICOS LTDA 
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ORGA0 DE DIVuLGAcAo 
DOS ATOS OFICIATS- DO 
MUNTIMI.O.,.DECAPAI\I-Ey A 

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovag5o de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo org'ao de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitaggo ou a obra 

ou o servigo, pelo Sindicato, Federag3o ou Confederag'ao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratag5o de servicos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 

especializagao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 

divulgag5o; 

VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (Onze mil, novecentos e cinquenta reais). 
Item Cddigo do 

produto/ 
servino 

Nome do produto Quantidade Unidade Preco 
IllaXiI110 

Pres° Illkil110 
total 

1 55577 ANDADOR TREINADOR DE MARCHA 
GAIT TRAINER, UTILIZADO POR 
CRIANCAS COM DEFICIENCIA OU 
PARALISIA CEREBRAL. COM  AS 
SEG UINTES CARACTERISTICAS: BASE 
TAMANHO MEDIO, SUPORTE DE MAOS 
REDONDO. SUPORTE DE QUADRIL 
TAMANHO PEQUENO. SUPORTE DE 
PEITO TAMANHO PEQUENO, SUPORTE 
DE TORNOZELO TAMANHO MEDIO, 
BARRA GUIA DE DIRECAO. MARCA 
REFERENCIA: TREKKER DRIVE 

1,00 UN 11.950,00 11.950,00 

Capanema, 20 de fevereiro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Data 

VICOS 

Objeto: 

LIZADO 

Valor 

Prefeito 

Termo 

suas 

esta 

Lei 

em 

Art. 

encial 

DA 

NICIPIO 

DE 

Art. 

de 21 

Item; 

EXTRATO 

Processo 

Contratante: 

Contratada: 

Americo 

DO CONTRATO N° 52/2019 

inexigibilidade N° 04/2019 

da Assinatura: 20/02/2019. 

Municipio de Capanema-Pr. 

KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SER- 

LTDA. 

AQUISICAO DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTI- 

POR CRIANCA COM DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL. 

total: R$11.950,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais). 

Belle 

Municipal 

PORTARIA 

0 Prefeito 

RESOLVE: 

ESPECIAIS 

epigrafe, 

REERNAL—.- 

N° 7.341, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. 

de Homologagao do Preggo Presencial n° 03/2019. 

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

atribuig8es legais e, Considerando que o procedimento licitatOrio 

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

n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 

seu a rtigo 43; 

1° 	Homologar o Processo de Licitag5o modalidade Pregao Pres- 

n° 03/2019, objeto 	AQUISICAO DE LEITES COM FORMULAS 

E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES 

REDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), RESIDENTES NO MU-

DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO 

MEWS 

2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, 

de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitacSo em 

apresentando os vencedores pelo criteria menor prego Por 

---- 

Fornecedor Item Produto/Servico Mama Quan- Preco 
tidade 

DROGARIA 1 ALIMENTO E/OU SUPLEMENTO, INDICADO ESPE- NESTLE 800,00 94,90 
& FARMACIA CIALMENTE PARA PACIENTES IDOSOS, POSSUIR 
HELENA LTDA ALTO TEOR DE CALCIO, ELEVADO NIVEL PROTE- 
- ME ICO (ACIMA DE 20%), SEM SABOR, PARA PREPARO 

DE DIETAS DOCES E SALGADAS. EMBALAGEM 
LATA COM NO MINIMO DE 350G. 

VACCARIN & 
ALFF LTDA 

2 ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, 
NORMOCALORICO, HIPERPROTEICO (MINIMO 

NOVASOLJRCE 
SENIOR 

300,00 23,40 

DE 20%DE PTN), 100% MALTODEXTRINA, POSSUIR 
TCM EM SUA COMPOSIGAO. EMBALAGEM CON- 
TENDO 1.000ML. SABOR BAUNILHA 

VACCARIN & 3 ALIMENTO PARA SITUAGOES METABOLICAS ESPE- NUTRISON 100.00 59,35 
ALPS LTDA CIAIS, INDICADO PARA AUXILIO IMUNOLOGICO ADV CUBISON 

DE PACIENTES PRE E POS OPERAT61210. POSSIJIR 
ALTO TEOR DE PROTEINA E ARGININA, ISENTO 
DE LACTOSE. SACAROSE E GLUTEN. EMBALAGEM 
CONTENDO 1.000ML. 

VACCARIN & 4 ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NU- PEDIASURE 400,00 92,40 
ALFF LTDA TR1cAO ORAL OU ENTERAL, INDICADO PARA ABBOTT 

CRIANCAS DE 1 HA 10 ANOS DE !DADE. ISENTO 
DE GLUTEN. LACTOSE E FIBRAS, 100% PROTEINA 
ANIMAL E OSMOLALIDADE DE ATE 320 MOSM/KG 
DE AGUA. SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM LATA 
COM NO MINIMO 400G. 

VACCARIN & 5 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPER- NUTRI 800,00 28,98 
ALFF LTDA CALORICA, HIPERPROTEICA E COM ADIGA0 DE ENTERAL 1.5 

TCM, COM BAIXA OSMOLARIDADE, ISENTA DE NUTRIMED 
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, COM PROTEINA 
DE ALTA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 
1.000ML. 

VACCARIN & 6 FORMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE, INDI- APTAMIL SL 900.00 33,80 
ALFF LTDA CADO PARA PACIENTES COM INTOLERANCIA A DANONE 

LACTOSE. EMBALAGEM LATA COM NO MINIMO 
900G. 

DROGARIA 7 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 HA 6 NESTLE 	' 600,00 33,90 
& FARMACIA MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS. EMBALA- 
HELENA LTDA GEM LATA COM NO MINIMO 800G. 
- ME 
VACCARIN & 8 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 0 RA 6 APTAMIL 200,00 37,90 
ALIT LTDA MESES, ADICIONADA DE DHA E ARA, E PREBIOTI- PREMIUM 1 

COS. EMBALAGEM LATA COM NO MINIMO 8000 DANONE 
DROGARIA 9 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 6 HA DANONE 200,00 35,00 
& FARMACIA 12 MESES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS, DNA E 
HELENA LTDA ARA. EMBALAGEM LATA COM NO MINIMO 8000 
. ME 
DROGARIA 10 FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES DE 6 HA 12 NESTLE 400,00 28,90 
& FARMACIA MOSES, ADICIONADA DE PREBIOTICOS. EMBALA- 
HELENA LTDA GEM LATA COM NO MINIM() 800G 
- ME 

Art. 32  Valor total dos gastos corn a Licitaggo modalidade Pregao Pres- 

encial Ng 03/2019, é de R$ 149.019,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil 

e Dezenove Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposigoes em 

contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana vinte 

e urn dias de fevereiro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

fiNXIMK aliESKIAL=Zace ,v'irl=varr-iie7",,rkl4P:V.E'SsWilar ic":;%-S1 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°53/2019 

Preg5o Presencial NO 03/2019 

Data da Assinatura: 21/02/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 DROGARIA & FARMACIA HELENA LTDA 
- ME 

Objeto:AQUIS100 DE LEITES COM FORMULAS ESPECIAIS 	E SUPLE- 

MENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A PACIENTES DA REDE DO SISTE- 

MA UNICO DE SAUDE (SUS), RESIDENTES NO MUNICIPIO DE CAPANE- 

MA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS. 

Valor total: R$ 74.820,00 (Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte 

Reais) 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

- -AMIIIIIILMia,' 	'-5..,Stl ei2SARIVeMiallMilizfiVini 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°54/2019 

Preg5o Presencial Ng 03/2019 

Data da Assinatura:21/02/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
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Mosaic-Mk. de Capanema - PR 

000TAL DS cliAmAMENTO 

AVOIE91311A.II0N1433A, 

AMERICO 	REI.I.E, 	Prefelto 	do 	Municiplo 	CIO 

Calaanetna. Estado do Parana. ao use de sues atribuiedes legal.. conforme o 
qua clippie. 0 An. 227 do Conalicuicaso Fralund, Lid Fork:rill n" 8.069/90 0 0 
Inarructio Normal iva n.  30/2000 do Tribunal de Comas do F.stado do 
Primal. 

CONVOCA  

Todoc as municipoe a parliciparein do Audiencin 
Pablicri porn npreserougair do Reins/irks dr: amain dos DIM,. do CrInnuo i• 
do Adoleartncln. corrosion nos exemicins de '2017 e 21/1 ft, que seen reallsoda 
no die 25/92/2019 du 15:00 Boras. oar. elopendencias do Camara Municipal 
de Vrrendores, siln n Run Padre Chile. 274. Munielplo dr Ca pa !lama. FAInder 
do Pornno). 

Cspoinemis, 19 de Icverstins de 2019. 

Americo Belle 
Prefers, Municipal 

Munidpio de Capanana - PR 

COITAL 1/11 Cu A MAMENTO 01511.1C0 

AMERICO HELLE. Prefeito do ilunicipio de Common. 
morn& do romni...,  tan. de 0000 in raviolis' losain. eon/orate 0 one di.poc I. 9 V' do snip. 'm 
du 1.01 de RusruiroubilaInde 14seal. 

CONvocA 

Enda 01 munieipes para passiciparein do Audiinda Mika. 
i demise su Tereeino Quadrimesore do Esereicio de 2015, pars scam* dos Mews Fiscais do 
Lai de Ihreseins Orcainenlirias. a scr radius& no de. 25 de knack) de 2019, is 17:00 
Oran. on Iola tic sessoicsda Cinnuni Municipal& Vol:talon:a. silo a Rua Padre Cirik, 274 

Conancm-PR. IC de feccueiro do 20 In. 

A merie0 Belle 
Pre.11•110 AllInICISal 

Ad JJJJ iclpio du Lapancona - PR 

1•0101 ARIA , 703)0,1]a L9 DE VEVEREIRO 011 2019 

lendeppe /' /wrenpuree deseneepeuden de 

ueribeeketree rat predeede• appleeneadar. 
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HEWN 1.1,  
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Conselho Municipal da 	NzIgn.e„ 
• -,..- 

Assistencia 	Social 	ciliAs ',.::', , 

REGISTRO DE ENTIDADE 

Registro N° 03 

0 Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS. no 

use de suas abibuicoes clue lhe confere a Lei Municipal N° 620 de 

23 de novembro de 1995 allerado pela Lei 1471/2013, concede 0 

Registro da Entidade abaixo discriminada. 

PROVOPAR-Apao Social-Capanema/PR. 

DecIaro ainda que a mesrna esid em pleno funcionamento: 

Prato de validade para o Registro: l(um) ano a partir desta 

data. 

Capanema 19 de favorer° de 2019. 

Claudio Fernando Tavares 

Vice-Presidents do CMAS 

Municipio do Capancma - PR 

ED1TAL DE CHAMAMENTO PUBLICOM 003019 

0 Muoicinio de Cononemo do E11101. oar insennedio & Seererano Municipal de Educado Culnda 
Esprit. cm eonformidadc can a Lei 1.666/93 c sues anorapks subsequent.. toma pnblico. p.m 
conheerrnenlo dos intoresodas. quo rooter.) irocricess. no 79107019. do pessou puidicas. Pam 
panioirocSo no pomp &oder* do apailaca nneamados an pardons. do Foira Munkipal do Lim. a 
<pulsed roalicarla do 14 a 19 de Wail dr 2019. 

I. DO 0131100 
Li. 0 pmscao ail.] tem pm Nieto a selceba de mainwn jam participarem do Pena Municipal do 

Livro de Capanemo, na uNiugiodc maga drug& a Fein Municipal do Ludo ern local pihfico, no /toroth, 
& 14 a 19 deabril de 21119. 

12.51100 selecionados arc 3 (rUl exposilores pan a comercialonuio do/19E4,u Fein Municipal do 
Livro de Capanema a qual °corm. de 14 a 19 de abril de 7.019 

1.3. Dam as std 3 rads) sagas misrolite, para oupositorm m ftira Minima do Lies, 02 (duos) 
sorb promohidas. prcfercnoalmenrc. por esposilores qua se compromeram a contendsar materials do 
leituro ern formals acessivel Ilitvos ern Braille. audio-Evros. laws disisais corre ours). ocodo ono das 
caps, pre! urcuciolinenie, pea sisposhow can sale en Caparcrts, maws oitedos de selec90 constanles 
no Masa este dial 

Z. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO 
2.1. Habilitam-st pan panicipar do p.m protean bran, disdbddss,a alitoras. 

2 2.E vedada 0 pancipacdo, 
a) nos integranIcs do Camillo de kiwi. was pssailes canssivintos conjuges ou pumas 

cos quell noniculum rolocass sociction 
5) o &adores Eel dirigames dos Orgies do odininistratdo dial a  WWII  do  madeinio  do 

Capanema, PR, nos Ion= do snip 	inciso III f da Loi Federal n°11.6691993. de roma direita 
indirda. 

RI gm praibidOS de ponicipar licitades c colobrar contras administranvos, na forma do 

Icpislaplo visani 

d) catronscirm quo ;do lenham represnlaNns ICI no Brasil roll podores espressos para 
rooky ritasio o rosponder administrusiva au judicialmento. 

3. DA A PRFSF-NTAEA 0 DOS DOCRIENTOS 

3.1. As inscricAS deverdo scr ontregues a pfabsobdas pelos mmdlutes di/e1=1..0  Sdor de  
Protocol° do Clone:rola de Capanono PR. Silo a Av. Cruvornadar Pedro Miriam Pato% de Saw. 1.010. 

Odra hlunicipiu de Capansno PR, das 11143iniu is 13030min do dia 20103/2019 
12.0 proponoto derma protoralar adds as documemos do cabileactio.confamcsalicitado no loll 

3 edger:died 
3104 pastaipuntes dew& *Mugu olmigstoriamarie, no pun enabdaido new Wok no aro 

do protaa014 ea Rai.. downtimes do habilitcia 

a) romprovanle de Used* e de situNio colonel do CMS da ammonia junto I 
Receilo Federal; 

hl Cdpio do Controto Social; 
c1 Mina do alvard de funcionmiento do proponente; 

cenidao negation au p.itioa tam Maim de napalm. de Mindoa munitions. 
comprovando a regulariduk do propenente pore. cora n Fano& Municipal, atualianda e on plena 
anima; 

el tertidao negaliva, ue positive cam efeite de negative, de debit. estaduais, emitida pela 
Serreloria do Faxendo do Estado do Parana, comprovando a regularidade do proponeme pars corn o 
Faaenda Funchal, atualinda e em plena vigencia, 

rertidio negation, ou maims cam etch de nogarim, de .shuns relarivos ens Trihutos 
Federais o e Divida Atka do Oman, demonstrando 1 reguloridadc do proponenle para tom a Fasenda 
Federal (RFD e i PGIND, dual Sado e era plena vighnia, conforme a Ponorio Conjunta RFB/PGFN 
01.75112014; 

g) comprovario de regularidade do proponente Com o Fundo de Piranha do Tempo de 
Serviao (FC751, mediante a oproseotach do Certificado de Regularidade da POTS (CRFL atualkado 
e em pkno vigor; 

hl prova de ionistions de &biros inoilimplidos do propaneme perante a imams do 
Trabalho, mediante a apresentacia do Cerlidio Regalia. de Milos Trabathistas (CNDT) ou do 
Casino Positiva de Milos Trabalbistas cora &Dos de negative, nos terms, do Mak MLA do 
Consolidatao du Leis do Trabalho, aprovada polo Docretteki ,.'5,452, de I.' do maia de 1943, c do 
artigo 29, Indio Y, do Lei n° 8.46(11995 atualloada a era plum vigor; 

i) Ess. documented debris on ear um envelope hands emu as squintn informaaSes 
no eliquotm 

Name do Ferment 
CNN: 
Edit. de Chamomento 02/2019 
Data do Entrap: 19/0312019 

4. DA sELEcAo 
4 1 Para kloc.in dos arrsitom primeironnie solo =Unitas on Marmon. de lohliocin 

constant. no item 3 4 date dial 

4.2. Os panicipanks sada coSideladOS inabilitados quo& 510 apitsonawi os documents 
osigidosdou trio orondomm au dispose, no itern I 4 &Podia 

1.3. As 3 WM ragas curio oknxidas Os cmpresas cum scdcao Muakipio de Capons.. 

1.1 Rio havondo concorrentes do Municipio do Capencina. as ragas 'ado proanaidss panwaitons 

cos ado Fon do Municipro do Capanema-PR 
4.6. Havando mars de 5 (cram) interessados. srd roalizado sorkio 

4.7.1430 hood° monsodos om soon seltmonados a partropar do Fora Municipal do Into ;us 
ragas destinodas s horeires que sc compromoram a <01111.1111/11 marerims do loam cm formats acessivol 
Rims am Brailes. audio-horns. Imre. divan, cm= aqua). a neo preenchida as duos sagas, os opacos 
cola dmirrados pan selccio ball cora obrigocio. item 4.4, manrendo a propartiodc prektincia a setbados 

no Municipio do Capaomo. 
4.5 Os kleciorsados ter5o direito a online-do de um ..papa public° donna a Fein Municipal do 

Livro.aoqual a rduida localiaacio dos expos:lows seri ddinida por sod.. 
4.9.0 rosullado di stlecno sorb dimIgado groves do silo: DIODA.DiOria Elnronico dos Municipios 

do &dosses do PR o no form] Novo Talmo. tambian no rile: moc.capaneno.prjmo.br. 

5. DA COMISSA0 DE SELECAO 
5.1.A selesio dos expositor. sera rolirada polo Solos dc Licitaabos do Municipio do Capancma PR. 



Informacoes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Enticlade Executora MUNICiPIO DE CAPANEMA 

--Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informer) no SIM-AM 

Ano* 2019 

Modalidade* Processo Inexigibilidade 

N° licitac5o/dispensaiinexigibilidade*  4 

Recursos provenientes de organismos internacionaisimultilaterals de credit° 

A licitacao utiliza estes recursos? 

NUmero editaljprocesso* 4 

I 
	 DescriCao do Objeto* AQUISICAO DE ANDADOR TREINADOR DE MARCHA A SER UTILIZADO POR 

CRIAKA COM DEFICIENCIA OU PARALISIA CEREBRAL 

Forma de Avalicao - Selecionar - 

Dotay5o Orgamentaria* 0900110301100120811900449052 

Prego maximo/Referencia de prep - 11.950,00 

R$* 

Data Publicack Termo ratificacao 22/02/2019 

25/02/2019 
	

Mural de Licitagoes Municipais 

$ 8 3 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

CPI': 63225824968 (Logout) 

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



PREENCHER COM LETRA DE FORMA AR 
DESTINATARIO DO OBJETO / DESTINATAIRE 

NOME OU RAZAO SOCIAL DO DESTINATARIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE 

KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 
CNPJ 00.285.057/0001-84 
R BUTUI, 144, SALA 302 
BAIRRO: CRISTAL 
90820150 — PORTO ALEGRE/RS 

,  

1 	I 	1 	i 	1 	I 	1 	1 	i 	1 	7 	177 I 	I 	11 	(TT 	17.---T 	1 	( 
D 	ARACAO DE CONTEUDO (SUJEITO A V.  RIFICAgAo) I DISCRIMINACION , 	7  , ,p,,.  

t 4  9--j----ZlAkill' 	j 
(-M0 
	' ( 	a 

NATUREZA DO ENVIO I NATURE DE LENVOI 

1 	i EPMRISORITARIA/ PRIORITAIRE  

oA 	0 k9 	.7-59) 	C 	
4 

I 	I  SEGURADO I VALEUR DECLARE 

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR 

, 	, 
' 12„), r„.,,A.. 	/ 

DATA DE RECEBIMENTO 
DATE DE LIVRATION 

;-?%' 0 2/ i (11  
CARIMBO-D-E'ENTREGA 

-- UNIDACCEOE,DESTWO 
..guREAu.  DE oEsrim-tiav 

-,:,:, 	-. 
%)\ 

• •! 	c , 	- 	,. 	
5 

:
L 	

ii 
1 	 r 

 , 

. 

NOME LE 	EL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE'D RECEPTEUR 

,•-"', 	 , 

ez----- 
 

,— 

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO DO 
RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR 

RUBRICAL MAT. DO EmpRaisp)./," 
SIGNAT 	E DE CAGEN. T.. ,•.,:' 	, 

• , 

ENDEREcO PARA DEVOLLIcA0 NO VERSO I AbfqESE DE RETOUR DANS LE VERS 

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm 
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