
Municipio de Capanema - PR 

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

Nomeia Comissao Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitaco es. 

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

RESOLVE 

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

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

Secretaria Municipal de Financas, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o period° de 

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

Roselia Kriger Becker Pagani 

Maicon Douglas de Castro Coito 

Caroline Pilati 

Art. 2° A presente portaria entrard em vigor na data de 01/01/249 

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

sa data 

binete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dias do 

es de dezem rd de 2018. 
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Aineri&Y1-3elle , \ 
Prefeito Municipal 

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

CAPANEMA - PR 



Municlpio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 03 de julho de 2019 

Assunto: Dispensa de Licitagao 

DE: Adelar Kerber 

PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagao para 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE SERVIcOS DE HORAS 
MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIAcAO, OBRAS E 

SERVIcOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

O valor maximo para o item foi definido através do menor preco obtido entre tres 
orgamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem em anexo ao 

Projeto Basic°. 
O custo total maxim° estimado para esta aquisigao é de R$ 17.490,00(Dezessete 

Mil, Quatrocentos e Noventa Reais). 
Respeitosamente, 

Adelar Kerber 

Secretario Municipal de Viagao, 

Obras e Servigos Urbanos 

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



Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LicrrAcAo 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS 
DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, 
OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , em conformidade corn o 
Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Total: R$17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais) 

Esta Licitagao na modalidade de DISPENSA DE LICITAcA0 se faz necessario para contratagao de 
empresa especializada para o fornecimento de horas maquina de rolo compactador para o atendimento 
dos servigos de compactagao do cascalho utilizado na recuperagao e conservagao das estradas rurais 
do municipio. 
Outro fator a ser levado em consideragao e que os outros 2 (dois) equipamentos da frota municipal que 
executa este trabalho estao em recuperagao mecanica e devido as pegas necessarias para corregao 
dos equipamentos serem importadas e o prazo de entrega ser superior a 60 (sessenta) dias ha a 
necessidade de contratagao de outro equipamento para a continuidade dos servigos da Secretaria 
demandante. 

Art. 24. E dispensavel a licitagdo: 
II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite_p_o_v o a alinea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienagOes, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de maior vulto que possa 
ser realizada de uma so vez; 

Diante dos fatos citados, a Secretaria Municipal de Viagao, Obras e Servigos Urbanos de 
Capanema - PR opina pela legalidade na CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUCAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA 
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , 
corn Dispensa de Licitagao por haver amparo legal na presente solicitagao. 

Capanema - PR, 03 de julho de 2019 

Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viagao, 

Obras e Servigos Urbanos 

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



Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

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

2. OBJETO: 
2.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE 

HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS 
E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Adelar kerber 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQuisicAo 
4.1. Esta Licitacao na modalidade de DISPENSA DE LICITAcA0 se faz necessario para 

contratagao de empresa especializada para o fornecimento de horas maquina de rolo compactador para 
o atendimento dos servicos de compactacao do cascalho utilizado na recuperacao e conservacao das 
estradas rurais do municipio. 

4.2.Outro fator a ser levado em consideracao e que os outros 2 (dois) equipamentos da frota 
municipal que executa este trabalho estao em recuperagao mecanica e devido as pecas necessarias para 
correcao dos equipamentos serem importadas e o prazo de entrega ser superior a 60 (sessenta) d'as ha 
a necessidade de contratacao de outro equipamento para a continuidade dos servicos,e.<  Secr taria 
demandante. 

4.3. Os valores maximos de cada item foram definidos através do menor prego o et.° dos 

orgamentos solicitados por esta Secretaria a tres empresas distintas, que se-:- -m e 	exo a 

este Projeto Basic°. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item COcligo do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto servigo Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
mkdmo 

Prego 
mkdmo total 

1 56680 PRESTAcA0 	DE 	SERVIcOS 
DIVERSOS DE COMPACTACAO COM 
ROLO COMPACTADOR COM 	AS 
SEGUINTES 	CARACTERISTICAS 
MINIMAS: 	POTENCIA 	BRUTA: 
130HP/2.200RPM - LARGURA DE 
COMPACTACAO: 
2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 
1.534mm/FOKA 	CENTRIFUGA 
MINIMA 	DE 	234KN/PESO 	DO 
TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 

63,60 H 275,00 17.490,00 

TOTAL 17.490,00 

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



Municipio de Capanema - PR 

Valor total : R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais) 

6.CONDIOES DE AQUISIcAO E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. A empresa contratada devera entregar o servigo no prazo de 60(sessenta) dias tteis 

apOs a solicitagdo forma feita pelo Departamento de Compras. 

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

7.1. 0 contrato tera validade 6(seis) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZACAO DO CONTRATO 

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

Fonseca Galiazi. 

Capanema - PR, 03 de julho de 2019 

Adelar kerber 

Secretario Municipal de Viagdo, 
Obras e Servigos Urbanos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Folic:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



6 
ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA DE 
ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIAcAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR.. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO. 
PRAZO DE ENTREGA/EXECKAO: 60 DIAS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: 6 MESES. 

DISPENSA DE Licimoo 
MENOR 

ITEM DESCRIcA0 UN. QTDE. 
PRECO DOS TOTAL 

ORCAMENTO 
S. 

56680- PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS DE 
COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR COM 
AS 	SEGUINTES 	CARACTERISTICAS 	MiNIMAS: 

1 
POTENCIA BRUTA: 130HP/2.20ORPM - LARGURA DE 
COMPACTACAO: 2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 

H 63,6 275,00 17.490,00 

1.534mm/FORCA 	CENTRIFUGA 	MINIMA 	DE 
234KN/PESO DO TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 
MARCA: BIGATON 

TOTAL R$ 17.490,00 
( 

DATA 01/07/2019 

 

Luiz Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Sec. 2v1unicipai de Financas 



ORCAMENTO 

RAZAO SOCIAL:  /16-7.4/ 	Zim  
CN PJ :  62e. fsi 7 93-/Cc;VAJ7  E- M Al L:  4-7.01,04-Pf2/Yel  

ENDEREc0:_ jet,‘,1.1 4.4/4/404,..9 

COMPLEMENTO: 	  BAIRRO: 

TELEFON 	7re,/cf /2/ 	 CONTATO: 	  

CIDADE: 	 uF:74 

ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

SERVICOS DE HORA MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE 

VIAcAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR: 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO. 

PRAZO DE ENTREGA/EXECKAO: 60 DIAS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA 

RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

PRESTAcAO 	DE 	SERVIcOS 	DIVERSOS 	DE 

COMPACTAcA0 CON] ROLO COMPACTADOR COM AS  

SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: POTNCIA 

BRUTA: 	130HP/2.200RPM 	- 	LARGURA 	DE 

COMPACTAcAO: 2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 

1.534mm/FORcA 	CENTRIFUGA 	MINIMA 	DE 

234KN/PESO DO TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 

H 63,6 
t' di 'l  

23: ). 

, 

y. 
I 

---- 

TOTAL A 11-(2 11/1) 

DATA 21/ 04  / 7 

O OKAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 



RAZAO SOCIAL: 

a 

ENDERECO: 

COMPLEMENTO: 	 BAIRRO: 

Li 
CONTATO: 9C8,333egc  

UF:  01,  

UNID QUAN-F VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 

U 

ORcAMENTO 

OKAMENTO PARA CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE 

SERVIcOS DE HORA MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE 

VIAcAO, OBRAS E SERVIcOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAcAO. 

PRAZO DE ENTREGNEXECKAO: 60 DIAS APOS A SOLICITAcAO DA SECRETARIA 

RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

DPnoi rro 

PRESTA00 DE SERVIcOS DIVERSOS DE 

COMPACTKAO COM ROLO COMPACTADOR COM AS 

SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: P01 ENCIA 

BRUTA: 130HP/2.200RPM - LARGURA DE 

COMPACTAcAO: 2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 

1.534mm/FORQA CENTRIFUGA MINIMA DE 

234KN/PESO DO TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 

TOTAL 

DATA C221 / CC% /  

0 OKAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE I 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

71 

-" 11" 	T E R RAP ijkNAG 
- ME 

A.xiiks ;50 	FaZ 
C.ENT7.0 
- 	 - 

ILA934TO C)<9_,/- - 



0 

RAZAO SOCIAL: 

ORCAMENTO 

efr 	hi- te074),v1  C- 

CNPJ:  49,  .5/9: 3 9.2/tail -  39  E-MAIL: 	 (6,z.? 

ENDEREcO: 	 (.77-v4E:1'  

COMPLEMENTO: 

 

BAIRRO: 	er7Y 77e,C 

    

TELEFONE: 	(16; ("=01-2:5-'5-3  CONTATO: 

CI DADE: 	ei-P40C--77/,./ 4- UF: 	 

  

    

ORCAMENTO PARA CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE 

SERVIcOS DE HORA MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE 

VIAcAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO. 
PRAZO DE ENTREGA/EXECKAO: 60 DIAS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA 

RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: 6 MESES. 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

PRESTACAO 	DE 	SERVIcOS 	DIVERSOS 	DE 

COMPACTAcA0 COM ROLO COMPACTADOR COM AS 
SEGUINTES CARACTER1STICAS MINIMAS: POTENCIA 

 
BRUTA: 	130HP/2.20ORPM 	- 	LARGURA 	DE H 63,6 2.:k5ive 11 t-60 ' a' -   
COMPACTKAO: 2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 

1.534mm/FORcA 	CENTRIFUGA 	MINIMA 	DE 

234KN/PESO DO TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 
..------ 

TOTAL _11. 2-P30 ,4-43; 

D2,5 DATA 	/ c)  /  

O ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

M. BIGATON & t A LTG;,. 

0-reist 
07.517.37  



bc1,10 

FIMIEL_, 
00 PARANA 

M. BIGATON & CIA LTDA 
CONSTITUICAO DE SOCIEDADE LIMITADA 

( 

1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Cor4 
de Bens, empresario, inscrito no CPF n° 368.902.789-68;N; 
Document° de Identidade RG. n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e eolnteUiado 
em Capanema, Estado do Parana, a Avenida Pedro V. Parigot de Souza, n° 860, 
Centro, CEP 85760-000; 

2. CELMAR MARTH, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro, nascido 
em 20/09/1972, empresario, inscrito no CPF n° 018.244.039-76, portador do 
Document° de Identidade RG. n° 7.108.932-0 - SSP/PR, residente e dorniciliado 
a Linha Hipica, n° 35, Boa Vista da Aparecida, Estado do Parana, CEP 85780-
000, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade girara sob o nome empresarial de M. BIGATON 
& CIA LTDA e tera sede e domicilio na Av. Pedro V. Parigot de Souza, n° 860, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000. 
CLAUSULA SEGUNDA:  0 capital sera de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 
30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato 
em moeda corrente do Pais, pelos socios: 

MAURY BIGATON 	 29.700 QUOTAS 	 R$ 29.700,00 
CELMAR MARTH 	 300,00 QUOTAS 	 R$ 300,00 
TOTAL 	 30.000 QUOTAS 	 RS 30.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto sera Terraplenagem, Construcdo de Calcamento corn 
Pedras Irregulares e Pavimentacdo. 
CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciara suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e 
seu prazo de duracdo é indeterminado. 
CLAUSULA QUINTA: As quotas sac) indivisiveis e nao poderdo ser cedillas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sock), a quern flea assegurad 
igualdade de condicoes e preco direito de preferencia para a sua aquisicdo se postas 
venda, formalizando, se realizada a cessk delas, a alteracdo contratual pertinente. 
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio d restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social. 
CLAUSULA SETIMA: A administracdo da sociedade cabera ao socio MAURY 
BIGATON, corn poderes e atribuiVies de administrador, autorizado o use do norne 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigacOes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da sociedade sem autorizacao do outro socio. 

fanigrafo Unico - Fiutt factiltado ao administrador nornear procurador, para urn 
periodo determinado que n.unca podera exceder a urn ano, devendo o instrumento de 
procuracdo especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado. 



REME.W. 
DOPARA  

M. BIGATON & CIA LTDA 
CONSTITUICA.0 DE SOCIEDADE LIMITADA 

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de tkql  e (Th 

administrador prestard contas justificadas de sua administracdo procedendo a elabb,1. 
Inventdrio, do Balanco Patrimonial e do Balanco de Resultado Economic°, cabendo —aos 
socios, na proporcdo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os socios 
deliberara'o sobreras contas e designardo administrador (es) quando for o caso. 
CLAUSULA DECIMA: As deliberacoes relativas a todos os assuntos relevantes para a 
sociedade sera'o definidas na reunia° de socios. 

Paragrafo Unico - Quando as deliberacOes dos socios forem formalizadas em 
alteracao contratual, quando tomadas por todos os socios e por esses assinadas, fica 
dispensada neste caso, a reunido de socios conforme artigo 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependencia, mecliante alteracao contratual assinada por todos os 
socios. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os socios poderdo, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de "prO-labore", observadas as disposicOes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo on interditado qualquer socio, a 
sociedade continuard suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Naa' sendo 
possivel ou inexistindo interesse destes ou do outro socio remanescente, o valor de seus 
haveres sera apurado e liquidado com base na situacao patrimonial da sociedade, a data de 
resolucao, verificada em balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA (MARTA: Cabe ao socio que desejar ceder suas quotas ou 
retirar-se da sociedade comunicar ao remanescente, par escrito, corn prazo minima de 60 
(sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferencia na aquisicao das mesmas. 

Paragrafo Unico - Se o socio remanescente nab usar do direito de preferencia, no 
prezo maxima de 60 (sessenta) dias apOs o recebimento do aviso de que trata este artigo 
tern o socio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, que nao 
esta impedindo de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenacdo criminal, ou par se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
ternporariamente, o acesso a cargos pdblicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo, 
peita on suborno, concussao, peculato, on contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de 
consumo, fe pdblica, ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissOes ou ddvidas que possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato sera° supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposiyoes legais que lhes forem aplicaveis. Ainda 

permanecendo duvidas reger-se-d pelas normas da sociedade anOnima. 



MEM 
00 PA RA N A 

Maury Bigaton Celmar Marth 

(17 
, 

Nadir Saggin•• 
RG. 746.969 - SSP/PR 

JUNTKCOMERC1AL DO PARANA 

M. BIGATON & CIA LTDA 
CONSTITUIc AO DE SOCIEDADE LIMITADA 

Tc,! 	e 0 
CLAUSULA --DECIMA SETIMA: MICROEMPRESA: Os socios de 

cor* presente empresa se enquadra no disposto do artigo 2°, Inciso 1 da Lei n°. zidt:;).—er6 
05/10/1999, e que o volume de sua receita bruta nab excedera o limite fixado no Artigo 2°, 
Inciso 1 da Lei n°. 9.841, ndo se enquadrando igualmente em nenhuma das exlusoes de que 
trata o Artigo 3° da referida Lei. 
CLAUSULA DECIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Parana, para 
o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em tress vias. 

Capanema - PR, 16 de Julho de 2005 

Testemunhas: 

ESCRITORIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 25/07/2005 
SOB NUMERO: 20052626991 
Protocolo: 05/262688-1 

Empresa:41 2 0552346 7 

M. BIGATON a CIA LTDA 
MARIA THEREZA LOPES SALO 

SECRETARIA GERAL 
II  

JONTACO1VIERCTAL—D-0-VAFUCNA— 
ESCRITORIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO 
CERTIICO 0 REGISTRO EM: 25/07/2005 
SOB NUMERO: 41205523467 
Protocolo: 05/262687-3 

1 

2\- ?a,KQAPOCA 
Tania R. Rockembach 
RG. 9.417.959-9 - SSP/PR 

M. BIGATON If, CIA LTDA 	 MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 
SECRETARIA GERAL 



Alteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

TERCEIRA ALTERA.a0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

CNPJ n° 07.517.372/0001-39 
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005 

Folha 01 

Os signatarios deste instrumento: 
1. MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhao 
Universal de Bens, empresario, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Parana, a Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000; 
2. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Parana., 
solteiro, nascido em 09/08/1978, empresario, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador do Documento de Identidade RG n° 7.077.215-9 - SSP/PR, 
residente e domiciliado a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 860, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, anicos socios componentes da 
sociedade empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de M. 
BIGATON & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-
000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE 
41205523467 em 25/07/2005 e posterior alteracao sob n° 20100090460 em 
14/01/2010, resolvem alterar o contrato social e posterior alteracao, mediante 
condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Primeira da Segunda Alteracao d 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava: A sociedade gira sob o nome 	sarial 
de M. BIGATON & CIA LTDA — ME e tem sede e domicilio na Avenida Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, n° 860, Centro, Capanema, Estado do Parana, CEP 85.760-00 
passando a ser: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & CIA LTDA —
ME e tern sede e domicilio na Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, Estado do Parana, 
CEP 85760-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Clausula Segunda da Segunda Alteracao do 
Contrato Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuicao do Capital: 0 valor 
do Capital que era R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ja integralizados é elevado para R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento d integralizado, 
neste ato, com utilizacao de Reserva de Lucros contabilizados na empresa, ficando assim; 
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distribuido entre os socios da seguinte forma: R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil 
reais) ao Socio MAURY GIGATON e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Socio MARCOS 
CESAR BIGATON. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 socio IVIAURY BIGATON, que possui na sociedade 396,000 
(trezentas e noventa e seis mil) quotas, de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ 
396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), vende e transfere neste ato em moeda 
corrente do pais a quantia de 96,000 (noventa e seis mil) quotas ja integralizadas, de R$ 
1,00 (urn) real, cada uma totalizando R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) ao socio 
MARCOS CESAR BIGATON, que ja integra a sociedade, dando plena, geral e rasa 
quitacao da venda de quotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situacAo econornico-
financeira da sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigacoes 
decorrentes do presente instrumento, ficando assim, distribuido entre os socios da seguinte 
forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao SOcio MAURY BIGATON e R$ 100.000,00 
(cern mil reais) ao Socio MARCOS CESAR BIGATON. 
Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificaVies da Clausula Segunda da Segunda 
Alteracao do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redaca'o: 0 capital sera de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 
400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, ja 
integralizadas na ern resa, pelos socios: 
SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ -* 
MAURY BIGATON 75% 300.000 300.000,00 
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100.000 100.000,00 

TOTAL 100% 400.000 400.000,00 
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a Clausula Terceira da Segunda alteracao do 
Contrato Social Consolidado onde mencionava: 0 objeto social é CNAE (43.13/4-00) 
Terraplenagem, CNAE (42.13/8-00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares e 
Pavimentacao, passando a ser: CNAE (43.13/4-00) Obras de Terraplenagem, CNAE( 
42.13/8-00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares e Pavimentacdo, C 
(49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE (77.32/2-01) Locacalo 
Veiculos e Maquinas. 
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CLAUSULA QUINTA: Pica alterada a Clausula Setima da Segunda Alteracao do Contrato 
Social Consolidado onde mencionava: A administracao da sociedade cabe ao socio 
MAURY BIGATON, corn poderes e atribuicties de administrador, autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigacOes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imoveis da sociedade sem autorizacao do outro socio. 
Paragrafo Unico - Pica facultado ao administrador nomear procurador, para urn periodo 
detenninado que nunca podera exceder a urn ano, devendo o instrumento de procuracao 
especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim norneado, passando a ser: A 
administracao da sociedade cabera ao socio MARCOS CESAR BIGATON corn poderes e 
atribuicoes de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, sem 
autorizacao e consentimento do outro socio, vedado no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigacties seja ern favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade. 
CLAUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que tido este impedido 
de exercer a administracao da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenacao 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos palicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, 
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de 
consumo, fe publica, ou a propriedade. 
CLAUSULA SETIMA: Pica inclusa a Clausula: Os sOcios terao participacao nos lucros e 
nas perdas na proporcao das quotas que possuirem na sociedade, sendo permitida a 
distribuicao desproporcional dos lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos 
quotistas em reuniao especialmente para este firn. 
CLAUSULA OITAVA: Da Consolidacao do Contrato - A vista da modificacao ora 
ajustada e em consonancia corn o que determine o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, o 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condicoes contidas no contrato primitl  
que, adequado as disposiceies da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redacao: 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
M. BIGATON & CIA LTDA — ME 

CNPJ n° 07.517.372/0001-39 
NIRE 41205523467 EM 25/07/2005 

1- MAURY BIGATON, brasileiro, casado, pelo Regime de Comunhdo 
Universal de Bens, empresario, inscrito no CPF n° 368.902.789-68, portador do 
Documento de Identidade RG n° 1.496.984 - SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Parana, a Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000; 
1. MARCOS CESAR BIGATON, brasileiro, natural de Capanema, Parana, 
solteiro, nascido em 09/08/1978, ernpresario, inscrito no CPF n° 027.409.389-
85, portador da Cedula de Identidade RG n° 7.077.215-9 — SSP/PR, residente e 
domiciliado ern Capanema, Estado do Parana, a Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 860, Centro, CEP 85760-000, nnicos socios componentes 
da sociedade empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de M. 
BIGATON & CIA LTDA - ME, corn sede na Rua Aimores, n° 1887, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial 
do Estado do Parana sob o NIRE 41205523467 em 25/07/2005 e posterior 
alteracdo sob n° 20100090460 em 14/01/2010, resolvem consolidar o contrato 
social, mediante as condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de M. BIGATON & 
CIA LTDA — ME e tern sede e domicilio na Rua Aimores, n° 1887, Centro, Capanema, 
Estado do Parana, CEP 85760-000. 

neste ato em moeda corrente do Pais, pelos socios: 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 capital é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido 
em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (urn real), integralizadas 

SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$ 
MAURY BIGATON 75% 300,000 300.000,06' 
MARCOS CESAR BIGATON 25% 100,000 100.000:bik 

TOTAL 100% 400,00 400.000,00/  
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CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto CNAE (43.13/4-00) Obras de 
Terraplenagem, CNAE( 42.13/8-00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares e 
Pavimentacao, CNAE (49.30/2-02) Transporte Maquinas Via Rodoviarias e CNAE 
(77.32/2-01) Locacao de Veiculos e Maquinas. 
CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 2005 e 
seu prazo de duracdo e indeterminado. 
CLAUSULA QUINTA: As quotas sao indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem flea assegurado, em 
igualdade de condicOes e preco direito de preferencia para a sua aquisicao se postas a 
venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao contratual pertinente, 
CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas,todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA SETIMA: A administracdo da sociedade cabera ao socio MARCOS CESAR 
BIGATON corn poderes e atribuicoes de administrador, autorizado o use do nome 
empresarial, individualmente, sem autorizacao e consentimento do outro socio, vedado no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacOes seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imoveis da 
sociedade. 
Paragrafo Unico - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para urn period° 
determinado que nunca podera exceder a urn ano, devendo o instrumento de procuracd 
especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim norneado. 
CLAUSULA OITAVA: Os socios terao participacao nos lucros e nas perdas na proporcao 
das quotas que possuirem na sociedade, sendo permitida a distribuicao desproporcional dos 
lucros, sempre que assim deliberarem a totalidade dos quotistas em reuniao especialmente 
para este fim. 
CLAUSULA NONA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de Dezembro o 
administrador prestara contas justificadas de sua administracdo procedendo a elaboracao do 
Inventario, do Balanco Patrimonial e do Balanco de Resultado Economic°, cabendo aos 
socios, na proporcdo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao termitic) do exercicio social, '15 
socios deliberarao sobre as contas e designardo administrador (es) quando for o caso. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: As deliberacOes relativas a todos os assuntos 
relevantes para a sociedade serao definidas na reuniao de socios. 

Paragrafo Unico Quando as deliberacOes dos socios forem formalizadas em 
alteracao contratual, quando tomadas por todos os socios e por esses assinadas, flea 
dispensada neste caso, a reuniao de socios conforme artigo 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependencia, mediante alteracdo contratual assinada por todos os socios. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de "pro-labore", observadas as disposicoes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade 
continuard suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou 
inexistindo interesse destes ou do outro socio remanescente, o valor de seus haveres sera 
apurado e liquidado corn base na situacao patrimonial da sociedade, a data de resolucao, 
verificada em balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QU1NTA: Cabe ao socio que desejar ceder suas quotas ou retirar-
se da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo minim° de 60 
(sessenta) dias, garantindo a este o direito de preferencia na aquisicao das mesmas. 

Parografo Unico - Se o socio remanescente nao usar do direito de preferencia, no 
prazo maxim° de 60 (sessenta) dias ap6s o recebimento do aviso de que trata este artigo,'  
tern o socio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiro. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, que nao 
esta impedido de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pablicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, 
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de 
consumo, fe pUblica, ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA SETIMA: As ornissbes ou ddvidas que possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato sera() supridas ou resolvidas corn base na Lei n° 10.406, de 10 de 
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via Unica. 

Capanema - PR, 04 de Janeiro de 2018. 

aury Bigaton 	 Cesar Biga 
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Janeiro de 2002, e noutras disposiVies legais que ihes forem apticaveis. Ainda 
permanecendo dUvidas reger-se-apelas normal da sociedade anonima. 
CLAUSULA DECIMA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Capanema, Parana, para 
o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigac'oes resultantes deste contrato. 
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Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

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

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

feii,A 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

560,, 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

ROMERO DE INSCRICAO 
07.517.372/0001-39 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
25/07/2005 

NOME EMPRESARIAL 
M. BIGATON & CIA LTDA 

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

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIcAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calcadas 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
R AIMORES 

NOMERO 
1887 

COMPLEMENT° 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO 
ESCSAGGINI5@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 3552-1342 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAQA0 CADASTRAL 
AT IVA 

DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 
25/07/2005 

MOTIVO DE SITUAcA0 CADASTRAL 

SITUAcA0 ESPECIAL 
******** 

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

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/06/2019 as 08:49:06 (data e hora de Brasilia). 
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Voltar 

 

Imprimir 

Certificado de Regularidade 
do FGTS CRT 

Inscrigho: 07.517.372/0001-39 

Razao Social:m BIGATON E CIA LTDA 

Enderego: 	AV' PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA / 860 / CENTRO CAPANEMA - PR 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuiga'o 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 situag5o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n'ao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag5es corn o FGTS. 

Validade:21/06/2019 a 20/07/2019 

Certificagao Islinero: 2019062102001500209642 

Informaga.o obtida em 28/06/2019 08:49:35 

A utiliza0o deste Certificado para os fins previstos em Lei -s a 
condicionada a verifica0o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jst 	 1/1 



?ODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.517.372/0001-39 
Certidao n°: 174880298/2019 
Expedigao: 28/06/2019, as 08:50:31 

Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se 	q u e 	M. 	EIGATON 	& 	CIA 	LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

07.517.372/0001-39, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus,br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam o 	ados 
necessaries A identificagao das pessoas naturais e 	icas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quant.o .s obrigagOes 

estabelecidas em sentenga condenateria 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 PUblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

Dtivi.clas 	sugest5es: cndt.@tst. us. br 



28/06/2019 

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

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

Nome: M. BIGATON & CIA LTDA 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 

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

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

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

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:50:45 do dia 28/06/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 25/12/2019. 
Codigo de controle da certidao: 3AB7.C6E9.9E4A.950B 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
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Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributanos e de Divida Ativa Estadual 

N° 020171514-64 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 07.517.372/0001-39 
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

\Alicia ate 26/10/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet Ptiblica (28/06/2019 09:03:38) 



28/06/2019 	 Certidao 

Municipio de Capanerna 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 27/08/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 3705/2019 	 CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTMH282QE5TM44M5UQ9 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

Inscricao Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

26921 	 07.517.372/0001-39 
	

0105 
ENDERECO 

R AIMORES, 1887 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas, Obras de terraplenagem, Servicos especializados para construcao 
nao especificados anteriormente 

Certidtio emitida no dia Capanema, 28 de Junho de 2019, 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: 9ZTMH282QE5TM44M5UQ9 

servicos.capanema.prgov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic'?idCertidao=39923 	 1/1 



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

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Atenciosamente, 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 03 de julho de 2019 

Assunto: Dispensa de Licitagao 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 

Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 

- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagdo. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante oficio datado de 03/07/2019, objeto: 

CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE SERVIcOS DE HORAS 

MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIAcAO, OBRAS E 

SERVIcOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., o presente processo devera tramitar 
pelos setores competentes com vistas: 

1 - A indicagdo de recursos de ordem orcam.entaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboracao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, indicando a 

modalidade e o tipo de licitacao a serem adotados no certame; 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 03 de julho de 2019 
Assunto: Dispensa de Licitagdo 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 03/07/2019, objeto: CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO 
COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., 	informamos a existencia de previsdo de recursos 
orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigaeOes decorrentes do Certame, para 

aquisigan constantes no protocolo mimero supra, sendo que o pagamento sera efetuado através 

da Dotagdo Orgamentaria; 

DotagOes 

Exercici. 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fon.te 
de 
recurs() 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 1360 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 1590 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

Cie-Omar Walter 

'rec. Cont. CRC,: PR-2046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

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



Municipio de Capanema - PR 

MINUTA CONTRATO N° XXX/ 2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 
EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, 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 pelo Prefeito Municipal, Sr. 

AMERICO BELLE.De outro lado 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste 

ato representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	 , residente e 

domiciliado em 	 ,doravante denominada CONTRATADO, vem firmar o 

presente Contrato nos termos das Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Dispensa de 

Licitacao N° XX/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas 

e condigOes a seguir estipuladas: 

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

HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS 
E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1. A empresa contratada devera entregar o servigo no prazo de 60(sessenta) Bias uteis  

apOs a solicitagao forma feita pelo Departamento de Compras. 

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

OBJETOS 
3.1. 0 objeto devera ser entregue no dia e horario indicados pela Secretaria M cipal da 
Familia e Desenvolvimento Social, conforme discriminado abaixo: 

Item Descricao do produto Marca do produto Unid 
ade 
de 

medi 
da 

Quantidad 
e 

Preco 
unitari 

o 

Preco total 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DO FORNECEDOR 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

	

4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 

	

4.1.1. 	Efetuar a entrega no local em perfeitas condigOes. 

	

4.1.2. 	Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administraedo, inerentes 

ao objeto da presente licitacao; 

	

4.1.3. 	Comunicar a Administracao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

corn a devida comprovaeao. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

	

5.1.1. 	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaeOes do fornecedor, 
através de servidor especialmente designado; 

	

5.1.2. 	Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

	

6.1. 	0 valor do contrato é de R$ XXXX(200001:20120170000{XXXXX). 

	

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

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA  

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera. de 6 (seis) meses, a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/xx/2019 e 
encerramento em xx/xx/ 2019. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado em parcela iinica, em ate 30 (trinta) dias 0• s a 
emissao e entrega de notas fiscais referentes aos produtos entregues, juntame 	os 
comprovantes de recebimento do objeto emitido pela Contratante. 

	

8.2. 	0 pagamento somente sera efetuado ap6s o recebimento definitivo dos 	tos. 

	

8.3. 	Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura • • •os documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidaeao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovaeao da regularizaeao da situaeao, 
nao acarretando qualquer Onus para a Contratante. 

	

8.4. 	A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema, CNPJ 

75.972.760/0001-60- Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 
85760-000. 

	

8.5. 	Antes do pagamento, a Contratante verificara, por mein de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente 
quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

	

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

aplicavel. 

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



Municipio de Capanema - PR 

8.6.1. 	0 fornecedor 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 ficard condicionado 
apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

8.7. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 
deposit° em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou 
por outro meio previsto na legislacao vigente. 

	

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

	

8.9. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor 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) 

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 

9. CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORcAMENTARIA 

9.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisicao correrao a conta de recursos 
especificos consignados no Orga_mento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo 
discriminada: 
DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional program atica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 1360 08.001.26.782.2601.2262 0 3.3.90.39.00.0 
0 

Do Exercicio 

2019 1590 08.002.15.452.1501.2154 0 3.3.90.39.00.0 
0 

Do Exer-eieit) 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO  
10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) Sr.Otavio Fonseca Galiazi, 

ao qual competird dirimir as dUvidas que surgirem no curso da execucao do contrato e de tudo 
clara. ciencia a Administragao. 

10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaries para 

o acompanhamento e controle da execucao do contrato. 
10.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 

fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeicOes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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10.3. 0 fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas 
corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as 
providencias cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

11.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

11.1.1. 0 fornecedor ficard obrigado a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os 

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado da contratacao. 

11.1.2. As supressbes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes nao 

poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

11.1.3. Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 

8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hip6teses em que o fornecedor nao deu causa 

prorrogacao, respeitar-se-d o indice INPC/IBGE para a atualizacao dos valores. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando 

convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inicloneo; 

1) 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

12.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminada- o subitem 
anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

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

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
12.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, o 
fornecedor estard sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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a) Multa de 2,5% por hora de atraso na entrega dos produtos, 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 1% 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 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do 

contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa do fornecedor, havendo 

a possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

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

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar 

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

IV- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo 

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida 

a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos. 

12.4. As sangOes de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de 
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao 
tambern ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demon.strem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em virtu 

de atos ilicitos praticados. 
12.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, 	que seja 

assegurado ao licitante o contradit6rio 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. 

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

12.7. A sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragao Publica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

12.8. As dernais sancoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitagao. 

12.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara ern consideragao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 
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12.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

12.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
12.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagarnento, como forma 
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA. RESCISAO CONTRATUAL 
14.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

14.1.1.0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacOes, projetos ou 

prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacOes, projetos, 

cronogramas e prazos; 

14.1.3.A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao na entrega dos servicos, nos prazos estipulados; 

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servicos; 

14.1.5.A paralisagao da entrega, sem justa causa e previa comunicagao 

Administragao; 

14.1.6.A subcontratagao total do seu servicos, a associagao do contratado corn 

outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, 

nao admitidas neste edital e no contrato; 

14.1.7.A subcontratagao parcial do seu servicos, sem que haja previa aquiescencia 

da Administragao e autorizacao em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade desig 

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

14.1.9. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas a forma do § 

1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

14.1.10. A decretagao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

14.1.11.A dissolueao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

14.1.12. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execucao do contrato; 

14.1.13.Razbes de interesse pablico 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; 
14.1.14. A supressdo, por parte da Administragdo, das aquisigOes, acarretando 

modificagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 
8.666/93; 
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14.1.15.A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o 

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagOes pelas sucessivas 

e contratualmente imprevistas desmobilizagOes e mobilizagOes e outras previstas, assegurado 

ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes 

assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

14.1.16. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administragao decorrentes da aquisigao, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade pUblica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado 

o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagOes ate que seja normalizada 

a situagdo; 

14.1.17.A nao liberagao, por parte da Administragdo, de area, local ou servigos para 

a entrega dos servigos, nos prazos contratuais; 

14.1.18. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugdo do contrato; 

14.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuizo das sangOes penais cabiveis. 

14.1.20.- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de 

procedimento administrativo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos 

autos, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de 

autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente. 

14.1.20.3. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta 

ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda dire' 

14.2.Devolugdo da garantia; 

14.3. Pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

14.4. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizagOes a ela devidos, bem como a retengdo dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste instrumento. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1.0s casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes 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 
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administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 

suas transcrigOes. 

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA HABILITACAO  

16.1. A Empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, 

em compatibilidade corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e 

qualificagao exigidas na Dispensa de licitagao. 

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA DA PUBLICACAO  
17.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 
quinto dia Util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FOR018.  
18.1. As questOes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem ser 

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

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

Capanema-PR, XX de XXXX de 2019. 

Americo Belle 	 Fornecedor 
Prefeito Municipal 	 Representante legal 
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Tramitacao do Processo 
Processo: 1514/2019 	 Data: 24/06/2019 08:59 	Situagao:Encaminhado 

Requerente:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 
Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: soucn-AcAo DO SETOR DE LICITA9A0 - Versao: 3 

Descrigao:PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA 
MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

36 

Ocorrencia: 4 	 Data: 04/07/2019 14:15:00 	 Previsao:25/07/2019 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:Senhora Presidente da CPL, 

Preliminarmente, solicito seja instruido o PA corn justificativa da quantidade de horas de servicos pretendidos, bem como de projeto ou 
indicagao precisa dos locals onde sera° implementados os referidos servicos. 
Corn as informagoes, retorne o PA a PGM. 

Capanema, 04 de julho de 2019. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Jcorrencia: 3 	 Data: 04/07/2019 14:13:00 	 Previsao:17/07/2019 

De: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 	 Confirmagao: nao 

Descrigao: Encaminho este PA para analise previa! 

Ocorrencia: 2 	 Data: 24/06/2019 08:59:00 	 Previeao: 15/07/2019 

De:ADAO FELICIO PONCIO 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA DE 
ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

Ocorrencia: 1 

De:ADAO FELICIO PONCIO 

Etapa: ETAPA INICIAL 

Descrigao:Abertura do processo. 

Data: 24/06/2019.08:59:41 	 , Previsao:15/07/2019 

Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Confirmagao: nao 

 

STP 500.2059x rptProcessoFicha 
	 maicon, 10/07/2019 15:57:33 



Tramitagao do Processo 	 Rign 

Processo: 1514/2019 	 Data: 24/06/2019 08:59 	SituacaosEncaminhado 
Requerente: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento:499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto:SOLICITAcAO DO SETOR DE LICITACAO - Versao: 3 

Descricao:PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA 
MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

7 

Ocorrencia:6 	 Data: 10/07/2019 16:00:00 	 Previsao: 17/07/201) 

De: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Etapa:SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 	 Confirmagao: nap 

Descricao:A fundamentagao tecnica para a quantidade de horas pretendidas no Projeto Basico em questa() parte da seguinte premissa: 
a) A producao horaria do equipamento de compactacao a de 211,05 metros lineares; 
b) 0 municipio tem a necessidade de compactar urn total de 13.248,78 metros lineares de cascalho aplicado em estradas vicinais; 
c) As vias rurais que serao atendidas estao localizadas nas seguintes comunidades: 
- Linha Filomena; 
- Linha Volta Grande; 
- Linha Santa Terezinha; 
- Linha Sao Sebastiao; 
- Linha Tigrinho; 
- Nossa Senhora do Carmo 
D) Total de ML a serem compactados 13.422,78 divididos pela producao horaria de 211,05 ML = 63,6 horas maquina. 

()con Oncia: 5 	 Data: 10/07/2019 15:58-00 	 Previsao: 17/07/2019 

De: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 	 Para: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Etapa:SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 	 Confirmagao: nao 

Descricao:Encaminho este PA para complementacao! 

0Correntia:4 	 Data: 04/07/2019 14:15:00 	 Previsao: 25/07/2019 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LI CITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descricao: Senhora Presidente da CPL, 

Preliminarmente, solicito seja instruido o PA corn justificativa da quantidade de horas de servicos pretendidos, bens como de projeto ou 
indicagao precisa dos locais onde sera() implementados os referidos servicos. 
Corn as informagOes, retorne o PA a PGM. 

Capanema, 04 de julho de 2019. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia3 	 Data: 04/07/2019 14:13:00 	 Previsao: 17/07/2019 

De: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 	 Confirmagao: nao 

Descricao:Encaminho este PA para analise previa! 

Ocorrencia: 2 

De:ADAO FELICIO PONCIO 

Etapa:LICITACAO 

Descrigao:PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA DE 
ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVIQOS URBANOS. 

Ocorrencia. 1 
	 Data: 2410512019 05 	• • 	 Previ590: 15/07/2019 

De:ADAO FELICIO PONCIO 
	

Para:EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa:ETAPA INICIAL 
	 Confirmagao.  nao 

Descrigao:Abertura do processo. 

Data:24/06/2019 08:59:00 	 Previso: 15/07/2019 

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Confirmagao: nao 

STP 500.2059x rptProcessoFicha 
	 valdeci, 10/07/2019 16:21:39 



	

Tramitacao do Processo 	 P6gina2) 

Processo: 1514/2019 	 Data: 24/06/2019 08:59 	Situagao: Encaminhado 
Requerente: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto:souciTAcAo DO SETOR DE LICITAcAO - Versao: 3 

Descricao: PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA 
MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE viAcAo, OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

Ocorrencia: 9 	 Data: 11/07/2019. 14'.27:00 . 	 Previsao: 01/08/2019 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcA0 
	

Confirmagao: nao 

Descrigao:Realizada a analise da Justificativa e do Projeto Basic°, devolvo o PA ao Setor de LicitagOes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Juridic° Previo. 

Att. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia: 8 	 Data: 11/07/2019. 07:41:00 . • 	 Previsao:24/07/2019 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:APOS 0 RECEBIMENTO DA RESPOSTA DO RESPONSAVEL PELA PASTA, ENCAMINHO ESSE PA NOVAMENTE PARA EMISSAO 
DE PARECER JURIDICO DA DISPENSA 

Ocorrencia:7 	 Data:11/07/2019 07:38:00 	 Preyisao: 01/08/2019. 

De:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 
	

Confirmagao: nao 

Descricao: Encaminho 

Ocorrencia: 6 	 Data: 10/07/2019 16:00:00 	 Previsao:17/07/2019 

De: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Etapa:SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:A fundamentagao tecnica para a quantidade de horas pretendidas no Projeto Basica em questa() parte da seguinte premissa: 
a) A producao horaria do equipamento de compactagao 6 de 211,05 metros lineares; 
b) 0 municipio tern a necessidade de compactar urn total de 13.248,78 metros lineares de cascalho aplicado em estradas vicinais; 
c) As vias rurais que serao atendidas estao localizadas nas seguintes comunidades: 
- Linha Filomena; 
- Linha Volta Grande; 
- Linha Santa Terezinha; 
- Linha Sao Sebastiao; 
- Linha Tigrinho; 
- Nossa Senhora do Carmo 
D) Total de ML a serem compactados 13A22,78 divididos pela producao horaria de 211,05 ML = 63,6 horas maquina. 

Ocorrencia:5 	 Data: 10/07/2019. 15:58:00 	 Previsaro: 17/07/2019 

De: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 	 Para:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Etapa:SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:Encaminho este PA para complementagao! 

Ocorrencia:4 	 Data:04/07/2019 14:15:00 	 Previsao: 25/07/2019 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa:LICITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:Senhora Presidente da CPL, 

Preliminarmente, solicito seja instruido o PA corn justificativa da quantidade de horas de servigos pretendidos, bem como de projeto ou 
indicagao precisa dos locals onde serao implementados os referidos servigos. 
Corn as informagOes, retorne o PA a PGM. 

Capanema, 04 de julho de 2019. 

Romanti Barbosa 

STP 500.2059x rptProcessoFicha 
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Tramitacao do Processo 
Processo: 1514/2019 	 Data: 24/06/2019 08:59 	Situagao: Encaminhad 

Requerente:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento:499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto:SOLICITAcA0 DO SETOR DE LicrrAgAo - Vers8o: 3 

Descricao: PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE SERVICOS DE HORA 
MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIAQA- 0, OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

0.......1 
	

2 

Procurador Municipal 

Ocorrencia:3 	 Data: 04/07/2019 14:13:06 	 Previsao: 17/07/2019 . 	. 
De: MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 

Descricao: Encaminho este PA para analise previa! 

Ocorrancia: 2 	 Data: 24/06/2019 08:59:00. 	 Previsio: 16/0712019 

De:ADAO FELICIO PONCIO 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN! 

Etapa: LICITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descricao:PROJETO BASICO PARA CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA DE 
ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

Ocorrencia; 1 	 Data:24/06/2019 08:59:41 	 Preliisk 15/07/2019 

De:ADAO FELICIO PONCIO 	 Para:EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa: ETAPA INICIAL 	 Confirmacao: nao 

Descricao:Abertura do processo. 

Confirmacao: nao 

STP 500.2059x rptProcessoFicha 	
ROSELIA, 11/071201916:18:18 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

PARECER JURthICO N° 200/2019 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacoes 
ASSUNTO: Analise previa a Dispensa n° 28/2019. 

EMENTA: CONTRATAM DO SERVICO DE HORAS MAQUINA 
DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE 
VIAcAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA/PR. JUSTIFICATIVA E DOCUMENTACAO EM 
ORDEM. PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

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

7.279/2018, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, processo 

de dispensa de licitagdo para contratagdo do servigo de horas maquina de rolo 

compactador para use da Secretaria de Viagao, Obras e Servigos Urbanos do 

Municipio de Capanema-PR, conforme condigOes e especificagOes contidas no 

processo. 
Constam no PA: 

I) Portaria 7.279/2018 a II. 01; 

II) Solicitagao da dispensa a fl. 02; 

III) Justificativa para a Dispensa de Licitagao a fl. 03; 

IV) Projeto Basic() a fl. 04/05; 

V) Orgamento e pesquisa de pregos as fls. 06/09; 

VI) Documentos da futura contratada as fls. 10/25; 

VII) Despacho de encaminhamento do Prefeito - fl. 26; 

VIII) Parecer do Departamento de Contabilidade a fl. 27; 

IX) Minuta do contrato as fls. 28/35; 

X) RelatOrio do Sistema de Protocolo - fl. 36; 

XI) Justificativa complementar apresentada pela Secretaria de 
Administragao na sequencia 7 do Protocolo 1.514/2019 - f1. 

37; 
XII) Analise previa da PGM na sequencia 9 do Protocolo 

1.514/2019 - fls. 38/39. 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do paragrafo Unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 
sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao 

cabendo nenhuma consideracao acerca do merit° da presente contratagdo e 

da discricionariedade da Administragao Publica ao tragar os parametros dos 

produtos entendidos como necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestagao 

juridica tern o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e 
recomendar alguma providencia para salvaguardar a Administragao e o erario 

publico. Assim, parte das observagOes aqui expendidas se constitui em 

recomendacOes e, caso a Administragdo opte por nao acata-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 
nao das recomendagoes decorre do exercicio da competencia discricionaria da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendagoes deste parecer ou pela ausencia de 

fundamentagao dos atos administrativos. 

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

requisitos previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatoria, 

os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivagao e justificativa 

plausivel para tanto. 
Nesse rumo, forgoso reconhecer que a analise dos aspectos 

tecnicos da contratagao pretendida pela Administragao nao constitui tarefa 

afeta a este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos 

adentrar, em razdo da omissao grosseira do setor competente na descrigao dos 

objetos ou na justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos 

aspectos relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da dispensa de licitacao  

0 art. 26, da Lei 8.666/93, e suas alteragOes, informa que as 
dispensas de licitacao devem ser necessariamente justificadas, e que o 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Forte:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.romartn*apartema.pr.gov.br 

CAPANEWA-PR 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

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

de escolha da contratada e justificativa de prego. 

A dispensabilidade da licitagdo, quando autorizada, se) libera a 

Administragao Publica da realizagao da sessao publica. Todas as demais 
etapas procedimentais (autorizacao da autoridade competente, verificagao da 

existencia de recurso prOprio para custear a despesa, autuacao do processo, 

verificagdo da personalidade juridica, capacidade tecnica, idoneidade 

financeira e regularidade fiscal do pretenso contratado, instrucao do processo 

com justificativas do prego e da escolha do contratado, celebragao do contrato, 

publicagao do extrato do contrato etc.) devem ser observadas. 

Assim, ha a necessidade de demonstrar as razeies de escolha do 
contratado, bem como justificar o prego. Quanto a justificativa do prego extrai-

se do PA que fora realizada pesquisa de mercado, obtendo-se tres orcamentos 

do objeto. Ademais, verifica-se que a razao de escolha da empresa a ser 

contratada foi a que apresentou o menor prego. 

Assim, compulsando o presente PA, verifico o cumprimento das 

exigencias legais a que se refere o art. 26, da Lei de LicitagOes, bem constato 

que a presente dispensa de licitagao se enquadra na especie descrita no art. 

24, II, da Lei de Licitacoes, pois se trata de aquisicao no valor de R$ 17.490,00. 

2.2. Da documentacio da futura contratada 
Em qualquer contratagao pUblica exige-se da futura contratada a 

apresentagao de documentos essenciais previstos na Lei 8.666/93, relativos a 

habilitagao juridica, a regularidade fiscal e a trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos, observa-se que a futura 

contratada apresentou a documentacao ern ordem. 

2.3. Do contrato de aquisicao de bens  
Verifica-se que a minuta contratual contern as cLausulas 

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

8.666/93. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Forte:46-3552-1321 - ramai 202 - Pcnc:46-3552-1122 

Procuradona.rornanti@capanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a 
ratificacao e publicacao na Imprensa Oficial, nos moldes do caput do art. 26, 
da Lei 8.666/93, e suas alteracOes posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da contratacao direta, corn a ressalva da necessidade de 

posterior ratificacao e publicacao na imprensa oficial do Municipio. 

Capanema, 12 de julho de 2019. 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridic° de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

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

Pagina 4 de 4 
Forte:46-3552-1321- ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.rontanti(& apanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



4 

Municipio de Capanema - PR 

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LICITAcitiO N° 28/2019 

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: M. BIGATON & CIA LTDA 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 
ENDEREcO: RUA AIMORES, 1887, BAIRRO CENTRO 

CIDADE: CAPANEMA PR, CEP 85760-000 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE SERVIcOS DE 
HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIAcAO, OBRAS 

E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , em conformidade corn o inciso 

em conformidade corn o Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Total: R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais) 

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

TERMO DE DISPENSA DE LICITAcA0 N° 28/2019 

Fica Dispensada de licitagao na forma do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
alteragOes posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da 
Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema - PR. 

A Dispensa de Licitagrao do CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUO0 DE SERVIcOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA 
SECRETARIA DE viAcAo, OBRAS E SERVIcOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 
abaixo especificados, ocorre em razao de que a aquisigao ester baseada no Art. 24, inciso II, da 

Lei 8.666/93, considerando ainda que os valores apresentados estarem dentro do valor de 

mercado, conforme pesquisa de pregos realizado pela Administraga.o. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: M. BIGATON & CIA LTDA 
CNPJ: 07.517.372/0001-39 
ENDEREcO: RUA AIMORES, 1887, BAIRRO CENTRO 
CIDADE: CAPANEMA PR, CEP 85760-000 

Objeto: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ExEcucAo DE SERVIcOS DE 

HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE viAcAo, 
OBRAS E SERVIcOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , em conformidade corn 

o inciso em conformidade com o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

Capanema - PR, 15 de julho de 2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Four: (4.6)352-13`21 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

RATIFICAcA0 DE DISPENSA DE LICITAcA0 N° 28/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Dispensa de Licitacao para o 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUcA0 DE SERVIcOS DE HORAS 
MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIA00, OBRAS E 

SERVIcOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , conforme parecer Juridic° 
fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24. E dispensavel a licitagdo: 

II - para outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea 

"a", do inciso II do artigo anterior e para alienacOes, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
nao se refiram a parcelas de urn mesmo servico, compra ou alienacdo de maior vulto que possa 

ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais) 

Capanema - PR, 15 de julho de 2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)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 N 2  1.648/2018 

COORDENAcAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administragao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N2 9975/PR 

AP010 TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 

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

.1e: 46 3552-1321 

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

Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administrag5o: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educagao, 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 

Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 

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 

2reador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
ilViRLI"Jr 

2.2  Termo Aditivo ao Contrato n2  16/2018, que entre si celebram 
de urn !ado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro led. 

a empress COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE 

CAPA- NEMA - COOPAFI CAPANEMA 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MU-

NICIPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ate representada 

pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEI-

TURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, 

e de outro lado a empress COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA, pessoa juridica de 

direito privado, situada a R 25 DE MAIO, 665 - CEP: 85760000 - BAIR-

RO: SETOR INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 06.040.524/0001-92, 

neste ato por seu representante legal, ARI DREBES , CPF:924.143.709-

04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 

partes sujeitas as normas da Lei ng 8.666/93 e suas alteragoes subse-

quentes, ajustam o presente Contrato, em decorr8ncia do Edital Pro-

cesso dispensa n° 1/2018, mediante as seguintes clausulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 19/01/2018, 

objeto do Edital de licitagao, Modalidade Processo dispensa n° 1/2018, 

entre as partes acima identificadas, para AcusicAo DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATEN-

DIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS E CMEIs 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade corn o Parecer 

Juridico n° 163/2019, fica prorrogado o prazo de Vigencia e Execug5o 

do Contrato n° 16/2018 para mais 3(tres) meses a partir da data de 

termino do contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, n'ao 

atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 15 de julho de 2019 

AMERICO BELLE 
Prefeito 

ARI DREBES 
Represemante Legal 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA 
DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA 

Convamda 

  

C 

RATIFICAcA0 DE DISPENSA DE LICITA00 N°  28/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitagao 

para o CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO 

DA SECRETARIA DE VIAcAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-

NICIPIO DE CAPANEMA PR. , conforme parecer Juridico fundamentado 

no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24. E dispensavel a licitag5o: 

II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) 

do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienagoes, nos casos previstos nests Lei, desde que nao se refiram a 

parcelas de urn mesmo servigo, compra ou alienag"ao de maior vulto 

que possa ser realizada de urns so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa 

Reais) 

Capanema - PR, 15 de julho de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 268/2019 

Processo dispensa N° 028/2019 

Data da Assinatura: 15/07/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 M. BIGATON & CIA LTDA - ME. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

SERVIcOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO 

DA SECRETARIA DE VIKAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-

NICIPIO DE CAPANEMA PR.. 

ORGAO DE DIVITGAcA0 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO pE c.10Aiiti\44 



TFPCA-F EDICAO: 0302 
ORGAO DE DIVULGAQA0 
DOS ATOS OFICIA.S DO.  
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

Valor total: R$17.490,00 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa 

Reais). 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Fro.. 

DECRETOS 
DECRETO N-9  6.674, DE 15 DE JULHO DE 2019. 

Retifica o Decreto rig 6.655/2019. 

Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 

suas atribuigoes legais, corn fulcro no artigo 38, incisos I e V, da Lei 

Municipal n° 877/2001, 

RESOLVE: 

Art. 1° Retificar o Art. 1° do Decreto n2  6.655/2019, onde se le: 

Matricula 1.916-1, passa a ler-se Matricula n° 1979-1. 

Art. 22 Retifica o Art. 32  do Decreto n2  6.655/2019, que passa a ter a 

seguinte redacao: 

"Art. 32  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, produz-

indo efeitos a partir do dia 07 de Junho de 2019." 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, 

aos 15 dias do mes de julho de 2019. 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

OUTRAS PUBLICAcOES 
NOTIFICACAO 

Em cumprimento ao art. 22  da Lei Federal n° 9.452 de 20 de margo de 

1997, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, vem através desta 

notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue: 

I RECEITA VALOR DATA 

‘,91 - Fund„ de Participaeao dos Slunicipios - 9.703-9 

TR - Impost° Solve a Pro niedade Terraorial Rum! - 9.721-7 

1 

 ODE - 10.708-5 
FNAS - AF.PETI - 27.439-9  
FNAS - 11L MAC APAE - 30319-4 
FNDE - Salario Educeeno - 10.465-5 
FNDE - PONDER - 30669.7 

10/07/19 175.09 
10/07/19 6.673,28 
12/07/19 3.600,00 
11/07/19 810,78 
15/07/19 52.522,38 
10/07/19 119.190,28 

09/07/19 
[0/07/19 

786.569,79 
503.355,54 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 



MumeIpio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 268/2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA E M. BIGATON & CIA LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, de urn lade 

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 pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. Do outro lado a empresa M. 

BIGATON 86 CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.517.372/0001-39, R AIMOR8S, 1887 -

CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO municipio de Capanema/PR neste ato representada' pelo(a) 

Sr(a)MARCOS CESAR BIGATON inscrito no CPF n°027.409.389-85, residente e domiciliado na AV GOV 

PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 - - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, municipio de 

Capanema/ PR doravante denominada CONTRATADO, vem firmar o presente Contrato nos termos das 

Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Dispensa de Licitacio N° 28/2019, que fazem parte 

integrante deste instrumento, mediante as cla.usulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE HORAS 

MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS 
URBANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1. A empresa contratada devera entregar o servico no prazo de 60(sessenta) dias u'teis apps a 

solicitagao forma feita pelo Departamento de Compras. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS  

3.1. 	0 objeto devera ser executado ern local destinado pela Secretaria Municipal de Viagao, Obras e 
Servicos Urbanos, conforme discriminado abaixo: 
Item Cadigo 

do 
produtois 
ervioo 

crio_ao do servioo 	 lMarca do 
produto 

Uriida 
de de 
medid 
a 

Quantida 
de 

Preco 
unitario 

Preto total 

56680 PRESTAcA0 DE SERVICOS 
DIVERSOS DE COMPACTAQAO 
COM ROLO COMPACTADOR COM 
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS: POTENCIA BRUTA: 
130HP/2.200RPM - LARGURA DE 
COMPACTAcAO: 
2.134mm/DIAMETRO DO TAMBOR 
1.534mm/FORCA CENTRIFUGA 
MINIMA DE 234KN/PESO DO 
TAMBOR - ROPS FOPS 5.570KG. 

M BIGATON & 
CIA LTDA ME 

H 63,60 275,00 17.490,00 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 

4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot (le Souza, 1080 - Centro - 8576 

Fone:(4(5)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

 



Municipio de Capanema - PR 

	

4.1.1. 	Efetuar a entrega no local em perfeitas condigOes. 

	

4.1.2. 	Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao objeto 

da presente licitagao; 

	

4.1.3. 	Comunicar a Administragao, no prazo maxim() de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, corn a devida 

comprovagao. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

	

5.1.1. 	Acompanhar e fiscali7ar o cumprimento das obrigagOes do fornecedor, através de 
servidor especialmente designado; 

	

5.1.2. 	Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

	

6.1. 	0 valor do contrato é de R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa Reais. 

	

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

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGE' NCIA 

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 6 (seis) meses, a partir da data da assinatura do 
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 15/07/2019 e 
encerramento em 14/01/2020. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado em parcela (mica, em ate 30 (trinta) dias apOs a emissao e 
entrega de notas fiscais referentes aos produtos entregues, juntamente corn os comprovantes de 
recebimento do objeto emitido pela Contratante. 

	

8.2. 	0 pagamento somente sera efetuado apos o recebimento definitivo dos objetos. 

	

8.3. 	Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos pertinentes a 
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente 
ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a. ap6s a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
Contratante. 

	

8.4. 	A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema, CNPJ 

75.972.760/0001-60- Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 85760- 

000. 

	

8.5. 	Antes do pagamento, a Contratante verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ ou nos sites oficiais, especialmente quanto 
regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

	

8.6. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel. 
8.6.1. 0 fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigaes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagao de 
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 
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8.7. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante depOsito em 
conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou por outro meio 
previsto na legislacao vigente. 

	

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

	

8.9. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios 
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 atuali7agao financeira, calculado  segundo a fOrmula: 

I 	(6 / 100) 

365 
N = N-Omero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

9. CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORcAMENTARIA 
9.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 
DotacOes 
Exercicio 
da 
clesAsto_ 

Conta 
da 
dtspega 

Funcional prT.:,,Tamatica Fontcdol 
recurs() 

Natureza des dcspesa Grupo da fonts 

2019 1360 08.001.26.782.2601.2262 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 1590 08.002.15.452.1501.2154 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO  
10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) Sr.Otavio Fonseca Galiazi, ao qual 

competird dirimir as diwidas que surgirem no curso da execucao do contrato e de tudo dares ciencia a 
Administracao. 

10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 
acompanhamento e controle da execucao do contrato. 

10.2. A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigaes 
tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia 
desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10.3. 0 fiscal do contrato anotard em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas com a 
execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

11.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-an pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

11.1.1. 0 fornecedor ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vintei  e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado da contratagan. 
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11.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes nao poderao 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

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

quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que o fornecedor nao deu causa a prorrogaedo, 

respeitar-se-a o indice INPC/IBGE para a atualizagdo dos valores. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
12.1. 	Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitaedo: 

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

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame. 

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

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

conduta do licitante; 

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

no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

12.3. 	Em caso de inexecueao do contrato, erro de execucao, execuedo imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, o fornecedor estara 
sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 2,5% por hora de atraso na entrega dos produtos, 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 1% 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 

re incide ncia; 

d) Multa de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao do contrato 

por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa do fornecedor, havendo a possibilidade de 

cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

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

total do contrato. 
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III- Suspensao temporaria de participagan em licitagao e impedimento de contratar corn a 

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

IV- Declaraga o de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao PLiblica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 

perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

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

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

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao ern virtude de atos 

ilicitos praticados. 
12.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, ern 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. 

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

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

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

12.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levard em consideragao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado 
o principio da proporcionalidade. 

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

12.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
12.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

13. CLAUSULA DtkCIALA. "URQZ1FA  MEDIDAS ACAUTE,LADQFAg 
13.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica podera 

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

14. CLAUSULA IACTIK,A QUARTA - DA RESCISAO CONTRA'i  
14.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

14.1.1.0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagOes, projetos ou prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clOnsulas contratuais, especificagoes, projetos, 

cronogramas e prazos; 

14.1.3.A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao na entrega dos servicos, nos prazos estipulados; 

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servicos; 

14.1.5.A paralisagdo da entrega, sem justa causa e previa comunica ao a Administracao; 
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14.1.6.A subcontratagao total do seu servigos, a associagao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo, nao admitidas neste 

edital e no contrato; 

14.1.7.A subcontratagdo parcial do seu servicos, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragdo e autorizagao em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

14.1.9. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 

67 da Lei n° 8.666/93; 

14.1.10. A decretacao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

14.1.11.A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado; 

14.1.12. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execugdo do contrato; 

14.1.13.Razoes de interesse pdblico 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; 
14.1.14. A supressao, por parte da Administragao, das aquisigOes, acarretando modificagdo do 

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

14.1.15.A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administragao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piiblica, grave perturbagdo da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente 

do pagamento obrigat6rio de indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizagoes e mobilizagOes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

14.1.16. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao 

decorrentes da aquisigao, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave 

perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento de suas obrigagOes ate que seja normalizada a situagao; 

14.1.17.A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou servicos para a entrega 

dos servicos, nos prazos contratuais; 

14.1.18. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugdo do contrato; 

14.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancoes penais cabiveis. 

14.1.20.- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 
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14.1.20.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagan 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

14.1.20.3. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta 

ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

14.2.Devolugdo da garantia; 

14.3. Pagamentos devidos pela execuedo do Contrato ate a data da rescisao. 

14.4. A rescisao por descumprimento das elausulas contratuais acarretara a execucao da garantia 

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

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

CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste instrumento. 

15.1CLAUSULA  l5tC1114 Qd114TA DOS CASOS OMISSU 

15.1.0s casos omissos ou situageles nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cifidigo de Defesa do 

Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 

1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante 

deste Contrato, independentemente de suas transcricees. 

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA HABILITACAO  

16.1. A Empresa Contratada fica obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em 

compatibilidade corn as obrigagoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitagao e qualificaeao 

exigidas na Dispensa de licitaeao. 

.CLAUSULA  WnilA struck DA Pli I i1,1C2VcAd 
17.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia util do 
mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

8. CL4LISULA DtCIMA OIT4VA DO  FORD  
18.1. As questoes decorrentes da utilizagao 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, apOs lido e achado conforme, as partes a 
seguir firm 	resente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma 

Capanema-PR, 15 de julho de 2019 

.,...1:17---,.-  
MARCOSa ESAR IGATON , 

Representant legal, 
M. HAW-TON & CIA TD - ME 

AMA` • BELL 

Prefeito Municipal 

Fornecedor 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administrag5o 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N° 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 

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

ne: 46 3552-1321 

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

Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administrag'ao: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educaggo, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L Orso 

Secretario de Saticle: Jonas Welter 

Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 

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 

2reador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 16/2018, que entre si celebram 
de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado 

a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE 

CAPA- NEMA - COOPAFI CAPANEMA 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MU-

NICIPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEI-

TURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, 

e de outro lado a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA, pessoa juridica de 

direito privado, situada a R 25 DE MAIO, 665 - CEP: 85760000 - BAIR-

RO: SETOR INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 06.040.524/0001-92, 

neste ato por seu representante legal, ARI DREBES , CPF:924.143.709-

04 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 

partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes subse-

quentes, ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital Pro-

cesso dispensa n° 1/2018, mediante as seguintes clausulas e condiggies. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 19/01/2018, 

objeto do Edital de licitagOo, Modalidade Processo dispensa n° 1/2018, 

entre as partes acima identificadas, para AQUISIcA0 DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATEN-

DIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS E CMEIs 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade corn o Parecer 

Juridico n2 163/2019, fica prorrogado o prazo de Vigencia e Execug"ao 

do Contrato n° 16/2018 para mais 3(tres) meses a partir da data de 

termino do contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, n'ao 

atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma. 

Capanema - PR, 15 de julho de 2019 

AMERICO BELLE 
Preteito Municipal 

ARI DREBES 
Representante Legal 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA 
DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA 

Contrauula 

  

RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N°  28/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitag"ao 

para o CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO 

DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-

NICIPIO DE CAPANEMA PR. , conforme parecer Juridico fundamentado 

no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24. E dispensavel a licitag-ao: 

II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) 

do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que n'ao se refiram a 

parcelas de urn mesmo servigo, compra ou alienag5o de maior vulto 

que possa ser realizada de uma sO vez; 

VALOR TOTAL: R$ 17.490,00(Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa 

Reais) 

Capanema - PR, 15 de julho de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

"LS 

EXTRATO DO CONTRATO N° 268/2019 

Processo dispensa N° 028/2019 

Data da Assinatura: 15/07/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 M. BIGATON & CIA LTDA - ME. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE 

SERVIcOS DE HORAS MAQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO 

DA SECRETARIA DE VIA00, OBRAS E SERVIcOS URBANOS DO MU-

NICIPIO DE CAPANEMA PR.. 

ORGAO DE DIVULGACAO 
i. DOS ATOS OFICIAIS DO 
) MUNICIPIO DE CAPANEMA 

TERCA-FEIRA 16 DE JULLIQD.E,20:143 - EDICAO 0302 
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Govern° entrega casas e autoriza 
regularizacao de lotes no Oeste 
0 Governo do Parana en-

tregou nests segunda-feira (15) 
as chives da casa propria para 
soo familias de Marechal Can-
dido Rondon (Oeste). 0 inves-
timento, de R$ 7,5 milhoes, foi 
feito em parceria corn o Gover-
no Federal, via Caixa Econ8-
mica Federal, e a prefeitura do 
mu nicipio. 

Na mesma solenidade 
dada a ordem de servico pant 
a regularizacao de 780 lotes 
urbanos cm Marechal Candido 
Rondon. Lindoeste, Mercedes, 
Ramilandia, Santa Helena e 
Tres Barras. 0 prMeto faz parte 
du programa Morar Legal Pa-
rana, da Cohapar. 

Os recursos foram viabili-
zados por meio do programa 
Minha Casa Minha Vida, utili-
zados para subsidiar ate 90% 
do valor dos imoveis. Corn os 
aportes, as familias seleciona- 

projeto, que possuem 
re 	mensal maxima cie R$ 
1.80o, pagarao prestacOes que 
vao de R$ 8o a R$ 270 ao men 
durante 10 anos de financia-
mento. As casas possuem 43 
metros quadrados, corn dois 
quartos, sala, cozinha, banhei-
ro e area de servico externs. 

ECONOMIA DE ENERGIA 
- Todas as unidades contain 
corn sistema de aquecimento 
solar, para reducao dos ens-
tos corn a coma de luz. A pro-
pria instalacao dos padroes de 
energia eletrica foi feita sem 
custo aos proprietarios gracas 
a participacao da Copel. 

MORAR LEGAL - Os lotes 
que serao titulados nas seis ci-
(lades do Ocste estao em situa-
ea° irregular. Sera° investidos 
RS 429 mil em recursos do 
tesouro estadual para o paga-
mento a empresa especializada 
contratada via licitacao para a 
execucao do servico. No pra-
m de 18 meses, os teenicos da 
ern. 	supervisionados pela 
Col 	full° todo o trabalho 
docirmental pars que os mora-
dores de imoveis sem registro 
tenham o direito de proprieda-
de reconhecido e assegurado. 

O programa Morar Legal 
Parana e financiado corn re-
cursos do Fonda Estadual de 
Combate a Pobreza, quer ofe-
recc condieOes facilitadas c 
custos reduzidos pars as fami-
lias que aderirem ao servico. 
O investimento por pane do 
govern° estadual 6 de. R$ 429 

ou RS 550  pur imOvel re-
gu la rizado. 

Corn a regularizacao por 
meio da Cohapar, feita corn 
prccos muito abaixo dos pra-
ticados polo mercado, as fami-
lias tem 0 reconhecimento de 
propriedade e podem contrair 
financiamentos, comercializar 
ou transferir o imovel e investir 
em melhorias de seas residen-
cias cum seguranca juridica. 0 
prazo de execucao do servico 
de 18 meses. 
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Segundo o diretor de regu-
larizaciio fundiaria da Coha-
par, Luis Corti, o programa da 
companhia esti alinhado corn 
a gestao estadual no sentido 
de desburocratizar e facilitar 
o acesso da populacao aos ser-
vicos publicos. "E urn processo 
de transformar urea simples 
°alpaca° em propriedade, le-
vando dignidade e seguranca 
para as familias, alem de valo-
rizacao do imevel", ressaltou. 

PRESEKAS - Participa-
min da solenidade cm M arechal 

Candido Rondon o superinten-
dents genii da Casa Civil, Gugu 
Bueno; 0 coordenador regional 
da Cohapar de Cascavel, Gerson 
Pa ranhos de Oliveira; Os prefei-
tos José Romualdo (Lindoeste), 
Cleci Loffi (Mercedes), Wilson 
Bonamigo (Ramilandia), e o 
prefeito em exercicio de San-
ta Helena, Paulinho Vasatta; o 
deputado estadual Elio Rush; 
alem de representantes da Cai-
xa Economica Federal, da cons-
trutora responsavel pela obra e 
vereadores. 

MUNICIPIO DE PLANALTO 

AVT.S0 DE LICITACAO 
"MEGA° PRES F,NCIAL" N.034/2019 

0 MIJNICTP10 DE PLANALTO Ill% )uIRCT all,, inn:rens:mins 1.111C cum hal,: MI Lei 
Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n" 2727/2007 
de 25/06;2007 0. substdistriamolue. a Lei II" 8.666/93 c complementares. LC' 
12:o2006 c 114/2014. em sun cede 1110 SI Poles Sao Francisco dc FoSS19, It 1583. 
fora reolizor Luntocao no Modnlidade PREGAO PRESENCIAL SRI,  soh n.  
0:44,2019, conforms deserdo admixo: 
oFurroi Controtocao do empress pars prcstocao de servieos do coins de 
'inter. cm tela. cm madeira e CM leCi(10. Hulas de Lemro e oohs de capacire. 
objetivando a descovolviinento de nodes realizedas pelts Secretaries de 
Esparto/Culture, Eduenciio a Assistencia Social dente Municipio de l'Innelto-PR. 
VALOR TOTAL: 125115.751,04 (Canto c quinzc nun. SetccontoS c 

Oltenia e urn reais e quatro centavos). 
DATA DA ABERTURA: 29 de Juan) de 2019- As 09:00 (nave) horns. 
Maiores informacacs junto ao Departamento de Lieilacacs em horArio de 
expediente ou polo e-mail: licitacao(iSiplannito.pr.gov.br. 

ENACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 
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Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credit° 

nformacties Gerais 

MuniciPio .:APANEMA 

Os campus Ano,N 0  e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informer) no SIM-AM 

Ano" 2019 

Modalidade* Processo Dispense 

N° licitac5o/dispensa/inexigibilidade* 28 

Ni3mero edital/process::' 

Descricao do Objeto' CONTRATKAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECKAO DE SERVIcOS DE 

HORAS N1AQUINA DE ROLO COMPACTADOR PARA USO DA SECRETARIA DE  

VIAcAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICiPIO DE CAPANEMA PR. 

or , ,21 de Ava!ic.60 - Selecionar 

"36o: 

Preto m6ximo/Referencia de preco - 7.480,00 

Data Publicac;a-o Termo ratificac5o 17/07/2019 

A licitacab utilize estes recursos;' 

23/07/2019 
	

Mural de Licitagoes Municipais 

5 s 

Registrar processo licitatorio 

Vbre15.,,inthd 

CPF: 63225824968 (14.292k8.) 

https://servicos.tce.prgov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.aspx 
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