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PORTz-kRIA N° 7.279, DE 67 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Nomeia Comisstio Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitacties. 

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

RESOLVE 

Art. 1° Nomear as pessoas ab4ixo .elacionadas, sob a presidencia da primeira, para 

constituirem a Comisslio Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacdes, realizadas pela 

Secretaria Municipal de financas, da. Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 

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

Roselia Kriger Becker Pagatii 
Maicon Douglas de Castro Coito 
Caroline Pilati 

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

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

—€0inete do Prefeito do Manicipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dias do 

mos de dezenikro\de 2Q18. 

=.\ 

- • 
A.raeriC6Belle 
Prejeiro 

Av. Pedro Y6iatu Parigot de Souza, 1080 - Centro — 85760-000 
Fonc: 45-3552-132/ —Fax:46-3552-1122 

CAP.4NEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 21 de outubro de 2019 

Assunto: Dispensa de Licitacao 

DE: Jonas Welter 
PARA: Americo Be116 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente 
Autorizagae para AQUISIcAO DE PNEUS PARA 0 VEiCULO AMBULANCIA, PLACA 
BCU-5A61 - N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAL:ME DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

O valor maximo para o item foi definido através do menor preco obtido 
entre fres orcamentos solicitados pela Acirninistragao a empresas distintas, que 
seguem em anexo ao Termo de Referencia. 

O custo total maximo estimado para esta aquisicao é de R$ 
4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) 

Respeitosamente, 
1 

Secretario M icipal de Sadde 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 

• 



pal de Sande SeCretario 

Capanema - PR, 21 de outubro de 2019 

0 0 0 0 3 
Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITAcA0 

Objeto: AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 -
N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR. , em conformidade com o Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Total: R$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) 

Justifica-se o presente certame para AQUISIcAO DE PNEUS para o veiculo 
arnbulancia da frota da Secretaria Municipal de Saiide de Capanema-PR, 
considerando que os itens solicitados compreendem materiais necessarios a 
manutengdo do veiculo. 
Considerando que o veiculo ao qual serao destinados os pneus a serem adquiridos é 
utilizado para transporte de emergencia, fato que justifica a aquisigao em carater 
emergencial, a fim de proporcionar seguranga aos pacientes durante o seu 
deslocamento. 

Considerando ainda que o item que consta neste Termo de Referencia resultou 
DESERTO no Pregao Presencial n.° 84/2019 realizado em 30/08/2019. 

Art. 24.E dispensavel a licitagao: 
II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limit- 	isto na 
alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienagOes, nos case 	isto esta Lei, 
desde que nao se refiram a parcelas de urn mesmo servigo, compra ou alienagao de maior 
vulto que possa ser realizada de uma so vez; 

Diante dos fatos citados, a Secretaria de Sande de Capanema - PR opina pela 
legalidade na AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 
- N° DE FROTS 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR. , corn Dispensa de Licitagao por haver amparo legal na presente solicitagdo. 

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

TERMO DE REFERENCIA 

I. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Saude 

2. OBJETO: 
2.1. AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 -
N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR. 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
3.1. Jonas Welter 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 
4.1.Justifica-se o presente certame para AQUISIcA0 DE PNEUS para o veiculo 
ambulancia da frota da Secretaria Municipal de Saiide de Capanema-PR, 
considerando que os itens solicitados compreendem materials necessarios 
manutengao do veiculo. 
4.2.Considerando que o veiculo ao qual serao destinados os pneus a serem 
adquiridos é utilizado para transporte de emergencia, fato que justifica a aquisigao 
em carater emergencial, a fim de proporcionar seguranga aos pacientes durante o 
seu deslocamento. 
4.3.Considerando ainda que o item que consta neste Termo de Referencia res 
DESERTO no Pregao Presencial n.° 84/2019 realizado em 30/08/2019. 
4.4.0 valor maxim° foi definido através do menor prego obtidos entre fres org 	os 
solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem e 	 este 
Termo de Referencia. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 
Ite 
m 

Cadigo 
do 
produt 
o/servi 
go 

Nome do produto/servico Quantida 
de 

Unidad 
e 

Preto 
maxim 
o 

Preto maxim° 
total 

1 57280 PNEU 215/75 R16 NOVO, 
INDICE DE CARGA 116-1250 
KG, TIPO DE CONSTRUCAO 
RADIAL, 	DIAMETRO 
728,9MM, 	INDICE 	DE 
VELOCIDADE 	170KM/H, 
SELO 	DE 	APROVAQA0 
INMETRO, 	ETIQUETA 
CONFORME 	PORTARIA 
INMETRO 544/2012, PRAZO 

6,00 UN 739,10 4.434,60 

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



Municipio de Capanema - PR 

DE GARANTIA MiNIMO DE 5 
ANOS, 	PRAZO 	DE 
FABRICAcA0 	 NAO 
SUPERIOR A 6 MESES NO 
MOMENTO 	EM 	QUE 
ENTREGUE 	 E 
CERTIFICAcA0 	IBAMA. 
(PNEU 	NOVO, 	NAO 
REMANUFATURADO, 	NAO 
RECAUCHUTADO 	E 	NAO 
REMOLDADO). 

TOTAL 4.434,60 
Valor total : R$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e 

Sessenta Centavos) 

6.CONDIOES DE AQuisicAo E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1.. A empresa contratada devera entregar o produto solicitado em ate 10  

(dez) dias fiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do  
Municipio de Capanema,  a qual somente podera ocorrer posteriormente 
elaboracao de requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos 

termos do subitem seguinte. 
6.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informacOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Discriminacao dos materiais a serem adquiridos; 
c) Local onde sera° entregues os materiais; 
d) Prazo para entrega dos materiais; 

e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da 
aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

6.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do  
Municipio que verificard a possibilidade da aquisicao e encaminhard o  
respectivo pedido a empresa contratada, juntamente com a respectiva nota de  
empenho.  

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento do produto caso este  
seja solicitado sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no  
subitem 6.2.  

6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera  
responsabilidade ou penalizacao para a empresa contratada.  
6.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da 

contratacao e responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade 
administrativa.  

6.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem 
a previa elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para 

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



Municipio de Capanema - PR 

a nulidade do ato, configurando a ma.-fe da contrataqao, possibilitando a 
anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao pagamento dos  
produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para aplicacao das  
penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

6.7. Os requerimentos provenientes da Secretaria participante da Dispensa 
de Licitacao, apps o recebimento definitivo dos bens, deverao ser armazenados 
em arquivo proprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do 
Municipio ou na propria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalizacao de 
&Rao interno e externos.  

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

7.1. 3 (tres) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DO CONTRATO 

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

por Dinarte Alves de Siqueira Junior - Matricula n.° 21561. 

Capanema - PR, 21 de outubro de 2019 

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



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Saude 

Capanema, 18 de outubro de 2019. 

Oficio n.° 387/2019 

Ilmo. Sr. 
AMERICO BELLE 
Prefeito Municipal 

Prezado Senhor: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente autorizacao 

para a aquisicAo de pneus para use do veiculo ambulancia, da frota da Secretaria 

Municipal de Saude de Capanema-PR. 

Considerando que o veiculo ao qual sera° destinados os pneus a serem 

adquiridos é utilizado para transporte de emergencia, fato que justifica a aquisicao em 

carater emergencial, a fim de proporcionar seguranca aos pacientes durante o seu 

deslocamento. 

Considerando ainda que o item resuitou DESERTO no Pregdo Presencial 

n.° 84/2019. 

Na certeza do atendimento a solicitacdo ora formulada, coloco-me a 

disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

Atenciosamente, 

Secretan 	sal de Saude 
Decreto 	.267/2017 

Processo: 2739/2019 
Data: 	18/10/2019 	Nora: 01:57 
Assunto: 
SOLICITACAO PARA SETOR DE ADMI 

Requerente: 
JONAS WELTER 

Rua Aimores,681— Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1431 E-mail: saude@capanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 

• 

• 



ORCAMENTO T ( 

OBJETO: AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 - Nil DE FROTA 174, UTILIZADO PELA 

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO. 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS UTEIS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA. 

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

VALIDADE: 3 MESES 

FORNECEDORES 

ITEM DESCRICAO UN. QTDE. 

MENOR PRECO 

DOS 

ORCAMENTOS. 

TOTAL 

1 

57280- PNEU 215/75 R16 NOVO, INDICE DE CARGA 116-

1250 KG, TIPO DE CONSTRUcA0 RADIAL, DIAMETRO 

728,9MM, INDICE DE VELOCIDADE 170KM/H, SELO DE 

APROVAcA0 INMETRO, ETIQUETA CONFORME PORTARIA 

INMETRO 544/2012, PRAZO DE GARANTIA MfNIMO DE 5 

ANOS, PRAZO DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 6 MESES 

NO MOMENTO EM QUE E ENTREGUE E CERTIFICACAO 

IBAMA. (PNEU NOVO, NAO REMANUFATURADO, NAO 

RECAUCHUTADO E NAO REMOLDADO). MARCA: FARROAD 

UN 6 739,10 4.434,60 

R$ 4.434,60 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA 
A C SECRETARIA DE SAUDE 

°MamePt° 

oescri{ao 	 VALOR UNITARIO 

06 PNEU 215/75 R16C FARROAD 	R$ 739,10 

TOTAL 

RS 4 434 0 

X28 
21.0i to001-9,.. 

RNE SL A • ME 
toll Coesep3:15 

000 
Centro Vereador 

CEP 85 6"  
Ampere 

46-9 9975-2859 
etc pneuseiamail Cern 

Rua Vereador Aloisso Giese. SIN 
85 640-000 M Ampere PR 

CNPJ 28 727 981/0001.92 



CAVEGLION E CAVEGLION LTDA - EPP 
CNPJ: 72.122.518/0001-09 IE: 3210319785 
AV. JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 399 - CENTRO 
FRANCISCO BELTRAO - PR (46)3524-3040 
KMPNEUS050GMAIL.COM   

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

TOTAL R$ 4.872,00 

6 R$ 812,00 
DESC. DO PRODUTO 

PNEU 215/75 R16 CHRONO PIRELLI 

VALOR UNIT.,  TOTAL 

R$ 4.872,00 
UN. COD. 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO 
OKAMENTO VALIDO POR 30 DIAS 
VENDEDOR:VAGNER 

SOM E ACESSORIOS 

23/09/2019 
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FRANCISCO BELTRAO, 24 DE SETEMBRO DE 2019 

ORCAMENTO — PREFEITURA DE CAPANEMA  

EMPRESA: JOACABA PNEUS LTDA. 

CNPJ: 84.587.245/0007-42 

ENDERECO: AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 1678, INDUSTRIAL 

E-MAIL: fcobeltraojp1@gmail.com  

Segue abaixo orcamento conforme solicitado: 

1E: 32101339-24 

— FCO. BELTRAO/PR. 

TELEFONE: (46) 3524-2060 

 

 

CHRONO 

 

    

DES ?I AO 	 QTDE VALOR(UN) TOTAL(R$) 

PNEU 215/75R16 CHRONO PIRELLI 	 06 	R$  830,00 	R$ 4.980,00 

II 	III 	11._ IL II 

i1/4Validade da proposta: 15 dias. 

Vendedor 

Willian T. Machado 

(46)99911-1546 

L46) 3524-2060  

Obrigado pela preferencia. 
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AFC PNEUS LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

Os abaixo identificados e qualificados: 

LUIS CARLOS GRZEBIELUCKAS, brasileiro, casado no regime de 
comunhao parcial de bens, major, capaz, representante comercial, nascido 
aos 31 de agosto de 1974 na cidade de Santa Izabel do Oeste - PR, 
residente e domiciliado a Rua Vereador Aloisio Giese, n° 305, centro, 
municipio de Ampere — estado do Parana, CEP — 85.640-000, portador da 
carteira de identidade civil n° 5.805.239-6 emitida em 17 de abril de 2009 
pelo organ SESP—PR e corn cadastro de pessoa fisica CPF n. ° 
474.882.043-87 e a Sra. CLAUDIA MONICA SOARES, brasileira, 
divorciada, major, capaz, vendedora, nascida aos 09 de abril de 1988 em 
Santo Antonio do Sudoeste — PR, residente e domiciliada a Rua sao Judas 
Tadeu, n° 847, bairro Guanabara, municipio de Francisco Beltrao — PR, 
CEP 85.604-170, portadora da carteira de identidade civil, n° 9.965.498-0 
emitida em 21 de novembro de 2003 pelo orgao SESP-PR e cadastrada no 
castro de pessoas fisicas CPF n° 010.545.269-66, constituem tuna 
sociedade limitada, mediante as seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — NOME EMPRESARIAL, FANTASIA, SEDE E 
DOMICILIO: A sociedade girara, sob o nome empresarial AFC PNEUS LTDA e tern sua 
cede e domicilio a Rua Vereador Aloisio Giese, n° 305, Garagem Sala, Centro, municipio 
de Ampere — PR, CEP — 85.640-000. 
Paragrafo unico: A sociedade tem como nome fantasia AFC PNEUS. 

CLAUSULA SEGUNDA — INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DU  P  • cAk*  
sociedade iniciara suas atividades em 26 de setembro de 2017 e seu prazo de duracao 
indeterminado, podendo a sociedade ser dissolvida a qualquer tempo pelo consentiment,o 
unanime dos socios ou entao em obediencia a determinacao legal, observado quando de su 
dissolucao os preceitos da legislacao especifica. 

CLAUSULA TERCEIRA — OBJETO SOCIAL: 0 objeto social da sociedade 6 de 
Comercio varejista de pneus, peps, acessorios novos e usados para veiculos automotores. 

'11MMEMAMMEMNI 
ILJN1A COMERCIAl 

DO F'ARANA , 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/09/2017 11:22 SOB N° 41208657898. 
PROTOCOLO: 176420290 DE 22/09/2017. CoDIGO DE VERIFICACAO: 
11703742890. NIRE: 41208657898. 
AFC PNEUS LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 26/09/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, Pica sujeito I comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portals. 
Informando seus respectivos codigos de verificao8o 



AFC PNEUS LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

0 001 
1  

2 

CLAUSULA QUARTA — CAPITAL SOCIAL: 0 capital social no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 200 (duzentas) quotas, corn valor nominal de R$ 
100,00 (cern reais), cada uma, ja integralizadas em moeda corrente do pais pelos socios: 

SOCIOS QUOTAS % CAPITAL — R$ 
LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS 102 51% R$ 10.200,00 
CLAUDIA MONICA SOARES 98 49% R$ 9.800,00 
TOTAL 200 1000/u RS 20.000,00 

CLAUSULA QUINTA — CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas s5o 
indivisiveis e tido poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do 
outro socio, a quern fica assegurado, em igualdade de condicoes e preco clireito de 
preferencia para sua aquisicao se postas a venda, se formalizando, se realizada a cess5o 
delas, a alterac5o contratual pertinente. 

CLAUSULA SEXTA — RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de 
cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizacao do capital social, nos terms 1.052 do novo Cod. Civil. 

CLAUSULA SETIMA — ADMINISTRAcAO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administracao da sociedade cabera ao socio o Sr. Luiz Carlos 
Grzebieluckas, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma, corn os 
poderes e atribuicoes de administradora, 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 on de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imove.  da 
sociedade, sem autorizacao do outro socio. 

CLAUSULA OITAVA — EXERCICIO SOCIAL, DE' '  I  "STRA  e  S 
FINANCEIRAS E PART1CIPAcA0 DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino 
de cada exercicio social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarAo contas 
justificadas de sua administracao, procedendo a elaboracao do inventario, do balanco 
patrimonial e do balanco de resultado economic°. cabendo aos socios, na proporcao de suas„ 
quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
Paragrafo nnico: Os socios em comum acordo fixam a possibilidade de retiradas a qualquer 
momenta na proporcao de suas quotas os lucros através de apuracAo de balancete contabil. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/09/2017 11:22 SOB N° 41208657898. 
PROTOCOLO: 176420290 DE 22/09/2017 CODIGO DE VERIFICACAO: 
11703742890. HIRE: 41208657898. 
AFC PNEUS LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 26/09/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

1111111111111k AIMEE 
iunrrA COMERCIAL.  

DO PARANA 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portals. 
Informando seus respectivos cddigos de verificacao 
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AFC PNEUS LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA NONA — FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A sociedade podera a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, mediante alteracao contratual 
assinada por todos os socios. 

CLAUSULA DECIMA— DECLARAcA0 DE DESEMPEDIMENTO: 0 administrador 
declara, sob as penas da lei, de que nab estao impedidos de exercer a administracao da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenacdo criminal, ou por se encontrarem 
sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos poblicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricacdo, 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 propriedade. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — FALECIMENTO OU INTERDICA.0 DE 
SOCIO: Falecendo ou interditado qualquer sock), a sociedade continuara sua atividade 
corn os herdeiros, sucessor e a incapaz. Nao sendo passive] ou inexistindo interesse destes 
ou do socio remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn base na 
situaca'o patrimonial da sociedade, a data da resolucao, verificada em balanco especialmente 
escriturado. 
Paragrafo Onico — 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relacao a seu socio. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sOcios 
poderao de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas 
disposicoes regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — REGIMENTO: Esta sociedade sera 
este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002, aplicados as 
limitadas, bem como de forma supletiva e no que forem aplicavel pela 
15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes a materia. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Ampere — 
Li 

	

	PR, que fica eleito corn exclusao de qualquer outro, seja qual for o domicil io das partes, por 
mail especial que seja para conhecer e decidir em primeira instancia as questOes judiciai  
que the foram propostas coin fundamento neste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteracao em 01 (urna) Unica 
via de identico tear, na presenca de 2 (duns) testemunhas infra-assinadas. 

-V  
JUNG., COmeRCIAL 

nO PAP,A NA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/09/2017 11:22 SOB N° 41208657898. 
PROTOCOLO: 176420290 DE 22/09/2017. CODIGO DE VERIFICA0AO: 
11703742890. NIRE: 41208657898. 
AFC PNEUS LTDA 

Libertad Bogue 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 26/09/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deete documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cadigos de verificacdo 



AFC PNEUS LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

Ampere — Pr, 20 de setembro de 2017. 

bieluckas 	 'LAUDIA MONICA SOARES 
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Luiz C 
SOcio Adm rador 
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/09/2017 11:22 SOB N° 41208657898. 
PROTOCOLO: 176420290 DE 22/09/2017. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11703742890. NIRE: 41208657898. 
AFC PNEUS LTDA 

Libel-tad Bogue 
SECRETARIA-GERAL 

CURITIBA, 26/09/2017 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deate documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sus autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos codigos de verificacalo 
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"-J1 de setembro de 2017. 

Daur 	 clef-; 	Escrevente Jurarnentada 
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01 r 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE AMPERE-PR 
RUA BRASILIA. 1031 • 95640-000 - AMPERE PR 
FONE 1461 3547.1397 

SAMARA DAR.DE SOUZA (ESCREVENTE JURAMENTADA) 
ZENIR KESSLER (AGENTS OELEGADO) 
DAURA DE SOUZA KESSLER (ESCREVENTE JURAMENTADA) 

MAURO KESSLER (NTAR1D SUS TINTO) 
TABELIONATO DE ROTAS E PROTESTO (A

SEL.

ARCIANA DE S. SILVA 1ES
O

CREVENTE
B 

 JURAMENTADA) 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/09/2017 11:22 SOB N° 41208657898. 
PROTOCOLO: 176420290 DE 22/09/2017. CoDIGO DE VERIFICACAO: 
11703742890. NIRE: 41208657898. 
AFC PNEUS LTDA 

JUNTA COMERCIAL j 
DO PARANA Libertad Bogus 

SECRETARIA-OERAL 
CURITIBA, 26/09/2017 

www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portals. 
Informando seus respectivos cddigos de verificagdo 
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

11 	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIcA0 
28.727.981/0001-92 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE irsiscRicAo E DE siTuAgAo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
26/09/2017 

NOME EMPRESARIAL 
AFC PNEUS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AFC PNEUS 
PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
45.30-7-05 - Comerclo a varejo de pneurnaticos e camaras-de-ar 

CODIGO E DESCRIcA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
45.30-7-04 - Comorcio a varejo de pecas e acesserios usados para veiculos automotores 
45.30-7-03 - Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
R VEREADOR ALOISIO GIESE 

NUMERO 
305 

COMPLEMENTO 
GARAGESALA 

CEP 
85.640-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
AMPERE 

OF 
PR 

FrENDERECO ELETRONICO 
AFCPNEUS@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 9975-2859 / (46) 3547-3133 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAQA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
26/09/2017 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL DATA DA SITUAgA0 ESPECIAL 

0017 

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

Emitido no dia 21/10/2019 as 10:21:56 (data e hora de Brasilia). 

• 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 	 1/1 



21/10/2019 	 Consulta Quadro de SOcios e Administradores - QSA 

Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA 

Ok0 0 13 
CNPJ: 	 28.727.981/0001-92 
NOME EMPRESARIAL: AFC PNEUS LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) 

0 Quadro de Secios e Administradores(QSA) constants da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurfclica (CNPJ) 8 o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	LUIZ CARLOS GRZEBIELUCKAS 

Qualificagao: 	 49-SOcio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 	CLAUDIA MONICA SOARES 

Qualificagao: 	 22-Socio 

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

Emitido no dia 21/10/2019 as 10:22 (data e hora de Brasilia). 

• 

• 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp 	 1/1 
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Receita Federal do Brasil 

REPIJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
O 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 
28.727.981/0001-92 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
26/09/2017 

NOME EMPRESARIAL 
AFC PNEUS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AFC PNEUS 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
45.30-7-05 - Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar 

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
45.30-7-04 - Comercio a varejo de pecas e acessdrios usados para veiculos automotores 
45.30-7-03 - Comerclo a varejo de pecas e acesserIos novos para veiculos automotores 

CODIGO E DESCRIQA0 DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade EmpresarIa Limitada 

LOGRADOURO 
R VEREADOR ALOISIO GIESE 

NUMERO 
305 

COMPLEMENTO 
GARAGESALA 

CEP 
85.640-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
AMPERE 

OF 
PR 

ENDEREQ0 ELETRONICO 	 i 
AFCPNEUS@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 9975-2859 / (46) 3547-3133 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAQAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL 
26/09/2017 

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL 

SITUAQAO ESPECIAL DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 

)01i 

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

Emitido no dia 22/10/2019 as 07:45:09 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/copjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 	 1/1 



CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 28.727.981/0001-92 

'laza() Social:AFc PNEUS LTDA ME 

Endereco: 	RUA VEREADOR ALOISIO GIESE 305 GARAGESALA / CENTRO / AMPERE / 
PR / 85640-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no use da atribuicao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:17/10/2019 a 15/11/2019 

Certificacao Numero: 2019101720355275419340 

Informagao obtida em 22/10/2019 07:44:41 

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

22/10/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

   

Voltar 

 

Imprimir 

   

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



PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AFC PNEUS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 28.727.981/0001-92 

Certidao n°: 187282382/2019 
Expedigdo: 22/10/2019, as 07:48:37 
Validade: 18/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se 	q u e 	A F C 	PNEUS 	LTDA 

111
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

28.727.981/0001-92, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sac) de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
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 Tra lho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certicido emitida gratuitamente. • 	INFORMAck0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Previa. 

Davidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br  



22/10/2019 

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

02')  

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

Nome: AFC PNEUS LTDA 
CNPJ: 28.727.981/0001-92 

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 inscricoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 07:42:28 do dia 22/10/2019 <hora e data de Brasilia>. 
VaIda ate 19/04/2020. 
C6digo de controle da certidao: 5572.2196.5F4E.B27A 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 020836464-18 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 28.727.981/0001-92 
Nome: AFC PNEUS LTDA - ME 

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

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

Wilda ate 19/02/2020 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 

Emitido via Internet POblica (22/10/2019 07:43:16) 



NUMERO CERTIDAO: DATA DA EMISSAO: DATA DA VALIDADE: FINALIDADE: 

3008/2019 22/10/2019 21/12/2019 Verificacao 

NOME/RAZAO SOCIAL: CPF/CNPJ: 

AFC PNEUS LTDA - ME 28.727.981/0001-92 

INSCRICAO MUNICIPAL: ATIVIDADE FISCAL: 

41INDERECO/LOCALIZACAO: 

2730 

Logradouro: VEREADOR ALOISIO GIESE, 305 

Bairro: CENTRO 

Complemento: Sala 

CEP: 85640-000 

AVISO: 

Ate o momento nao constam debitos em aberto. 

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 

  

Municipio de Ampere 0 

  

  

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 

DESCRIOAO: 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer divides de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a 
ser apuradas, 6 certificado que nao constam pendencias corn base nos dados acima informado, relatives a tributos de competencia do Municipio de 
Ampere. 

w 

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO 

C193008N8110D12 

A autenticidade desta podera ser confirmada na pegina da Municipio de Ampere 
http://www.ampere.pr.gov.br/ 

Municipio de Ampere Rua Maringe, 279 



025 
Municipio de Capanema - PR 

 

Capanema - PR, 21 de outubro 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 
21/10/2019, objeto: AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, 
PLACA BCU-5A61 - N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., o presente processo devera tramitar pelos 
setores competentes corn vistas: 

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

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

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

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

Atenciosamente, 

Americo elle 
Prefeito Municipal 

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



Omar 3lter 
Tec. Con 	PR-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

002.3 
Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 21 de outubro de 2019 

Assunto: Dispensa de Licitagao 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 21/10/2019, objeto: AQUISIcA0 DE 
PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 - N° DE FROTA 174, 

• UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAL:TIDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., 
informamos a existencia de previsao de recursos orgamentarios para assegurar o 
pagamento das obrigagOes decorrentes do Certame, para aquisicao constantes no 
protocolo ntimero supra, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotacao 
Orgarnentaria; 

DotacOes 

Exerci 
cio da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurs 
o 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3445 09.001.10.301.1001.238 
1 

1494 3.3.90.30.00 
.00 

De Exercicios 
Anteriores 

• 	Respeitosamente, 

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



0 0 27 
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 Viriatc 

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.° 	, nest( 

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

domiciliado ern 	 ,doravante denominada CONTRATADO, vem firmar 

presente Contrato nos termos das Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Dispensa d4 

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

e condigOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VElCULO AMBULANCIA, PLACA BCU-

5A61 - N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO 
2.1. A empresa vencedora devera entregar os produtos solicit 	m ate 10  

(dez) dias ayes a solicitacao feita pelo Departamento de Compras do Municipio  
de Capanema.  

2.2. Os produtos deverdo ser entregues no local e no horario que a Secretaria 
Municipal de Satide indicar. 

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

ENTREGA DOS OBJETOS 
3.1. 0 objeto devera ser entregue no dia e hothrio indicados pela Secretaria 
Municipal de SaUde, conforme discriminado abaixo: 

Item Descrigao do 
produto 

Marca do produto Unid 
ade 
de 

medi 

da 

Quantida 
de 

Prego 
unitar 

io 

Prego total 

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



0023 
Municipio de Capanema - PR 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 
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 Administracao, inerentes ao 

objeto da presente licitacao; 

4.1.3. Comunicar a Administracao, 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 fiscalizar o cumprimento das obrigacOes 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 e de R$ XXXX001:701:700012000000000C4 

6.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administragao, materials 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 3 (tres) meses, a par 	ata da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.6. 	3. 

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

XX xx/2019 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
8.1. 0 pagamento sera realizado de forma parcelada, 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 apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da 
despesa, o pagamento ficard pendente ate que o fornecedor providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento 	 apos a comprovacao 
da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a Contratante. 
8.4. A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Fundo Municipal de Safide de 
Capanema, CNPJ: 09.157.931/0001-72, Enderego: Rua Aimores, 681, Centro, 
Municipio: Capanema-Pr, CEP: 85.760-000. 
8.5. Antes do pagamento, a Contratante verificara., por meio de consulta eletrOnica, 
a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites oficiais, 
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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 
legislagao aplicavel. 
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 a apresentacao 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 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 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 efetivo 
pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

• 9. CLAUSULA NONA - DA DOTAcA0 OKAMENTARIA  
9.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisicao correrao a conta de recursos 
especificos consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na 
dota ao abaixo discriminada: 
Dotagoes 
Exerci 
cio da 
despes 
a 

Conta 
da 
despes 
a 

Funcional prograrnatica Fonte 
de 
recurs 
o 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3445 09.001.10.301.1001.238 
1 

1494 3.3.90.30.00 
.00 

De Exercicios 
Anteriores 

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

Alves de Siqueira Junior - Matricula n.° 21561, ao qual competird dirimir as 
diavidas que surgirem no curso da execucao do contrato e de tudo dares ciencia a 
Administracao. 
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10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia 
necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo 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. 

10.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugdo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario 
a regularizacdo 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 ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condigOes 

contratuais, os acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagdo. 

11.1.2. As supress6es 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 prorrogacdo, respeitar-se-a o indice INPC/IBGE para a atualizacao 

dos valores. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E 	SANCOES 

• 
ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 
licitagdo: 

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

quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

0 Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execuedo do certame. 
12.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas 
no subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, 
as seguintes sancoes: 
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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 sancoes 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 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 

rescisio do contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa 

do fornecedor, havendo a possibilidade de cumulacio corn as demais sancoes 

cabive is; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do cert 

configurada a inexecucao total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participacao em licitagao e i • • e 

contratar corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (• 	anos; 

quando 

ento de 

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao 

ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a 

penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao 

pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. As sancoes de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e 
impedimento de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar 
corn a Administracao poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais 
que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao 

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

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

12.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragao Pdblica 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 aplicagao das sangOes, levard em 
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o cara.ter 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 ma/dmo 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 DECIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Pablica 
podera motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel 
reparaga.o. 

14. 
14.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

14.1.1.0 nao cumprimento de clausulas contratuais, 	cificagoes, 

projetos ou prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, 

projetos, cronogramas e prazos; 

14.1.3.A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragdo a 

comprovar a impossibilidade da conclusao na entrega dos servicos, nos prazos 

estipulados; 

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servigos; 

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

Administragao; 

14.1.6.A subcontratagao total do seu servigos, a associaca.- o do contratado 

corn outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou 

incorporagao, nao admitidas neste edital e no contrato; 

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

aquiescencia da Administragdo e autorizagao em contrato. 
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14.1.8. 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, 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 decretagao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

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

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

da empresa, que prejudique a execugao do contrato; 

14.1.13.RazOes de interesse pUblico de alta relevancia e de amplo 

conhecimento justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera 

administrativa a que ester 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 execugao, por ordem escrita da 

Administragao, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 

calamidade pilblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspens6es 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 cumpr nto das 

obrigagOes assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

14.1.16. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pag 	s devidos 

pela Administragao decorrentes da aquisigao, ou parcelas d 	, ja re 	das, salvo 

em caso de calamidade ptiblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, 

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas 

obrigagOes ate que seja normalizada a situacao; 

14.1.17.A nao liberagao, por parte da Administragao, 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 execugao 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 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 autorizagao 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.Devolugao da garantia; 

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

14.4. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a 

execugao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos 

valores das multas e indenizagOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos 

decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem 

das sangOes previstas neste instrumento. 

15: clAusuLADtenvik OUINTA`,:- DOS CASC)S'01\ifiggog 

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 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 

contrato, em compatibilidade corn as obrigagOes por ele ass 

ecucao do 

todas as 

condigOes de habilitagdo e qualificagao exigidas na Dispens e licitagao. 

17.CLAUSULA DEciMA storiMAbk ptIBLickao 
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 titil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a 
despesa por sua conta. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO  
18.1. As questOes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao 

puderem ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga 
Estadual, Comarca de Capanema-PR. 

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

Capanema-PR, XX de XXXX de 2019. 
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Americo Belle 	 Fornecedor 
Prefeito Municipal 	 Representante legal 
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PARECER JURiDICO N° 304/2019 

INTERESSADO: Comissao Permanente de LicitacOes 

ASSUNTO: Analise previa a Dispensa n° 48/2019. 

EMENTA: AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, 
PLACAS BCU5A61, NUMERO DA FROTA 174, UTILIZADO PELA 
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 
JUSTIFICATIVA E DOCUMENTAL A0 EM ORDEM. PARECER 
FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

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

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

dispensa de licitacao para aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia, placas 

BCU5A61, niimero da frota 174, utili7ado pela secretaria de sande do municipio de 

Capanema/Pr, conforme condicOes e especificapies contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.279/2018 a fl. 01; 

II) Solicitacao da dispensa a fl. 02; 

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

IV) Termo de Referencia - fls. 04/06; 

V) Oficio n. 387/2019 da Secretaria de Saiide - fl. 07; 

VI) Orcamento e pesquisa de precos as fls. 08/11; 

VII) Documentos da futura contratada - AFC Pneus Ltda. - fls. 12/24; 

VIII) Despacho de encaminhamento do Prefeito a fl. 25; 

IX) Parecer do Departamento de Contabilidade a fl. 26; 

X) Minuta do Contrato as fls. 27/35. 

E o relatOrio. 

2. PARECER: 

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

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

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 
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consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao P6blica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tern 

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

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

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

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

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

• competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

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

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigat6ria, os quais, para nao 

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

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

contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a este Orgao 

juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razao da 

omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na justificativa 

da contratacao. • 	
Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a andlise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da dispensa de licitacao 

0 art. 26, da Lei 8.666/93, e suas alteracOes, informa que as dispensas 

de licitacao devem ser necessariamente justificadas, e que o procedimento deve ser 

instruido, no caso, corn elementos que apontem a razao de escolha da contratada e 

justificativa de preco. 

A dispensabilidade da licitacao, quando autorizada, so libera a 

Administracao Pablica da realizacao da sessao pithlica. Todas as demais etapas 

procedimentais (autorizacao da autoridade competente, verificacao da existencia de 
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recurso prOprio para custear a despesa, autuacao do processo, verificacao da 

personalidade juridica, capacidade tecnica, idoneidade financeira e regularidade 

fiscal do pretenso contratado, instrucao do processo com justificativas do preco e da 

escolha do contratado, celebracao do contrato, publicacao do extrato do contrato etc.) 

devem ser observadas. 

Assim, ha a necessidade de demonstrar as raziies de escolha do 

contratado, bem como justificar o preco. 

Quanto a justificativa do preco 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 preco. 

Quanto a justificativa para aquisicao via dispensa de licitacao, consta 

do PA que o bem pretendido restou deserto no Pregao Presencial n. 84/2019, cuja 

sessao publica realizou-se ern 30/08/2019. Ademais, trata-se de material de 

indispensavel a manutencao de ambulancia utilizada pela Secretaria de Sailde 

Municipal. 

Assim, compulsando o presente PA, verifico o cumprimento das 

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

presente dispensa de licitacao se enquadra na especie descrita no art. 24, II, da Lei 

de Licitacoes, cujos valores foram atualizados através do Decreto Federal IV 

• 
9.412/2018, pois se trata de aquisicao no valor de R$ 4.434,60. 

Convem esclarecer que o Decreto Federal 9.412/2018 tem vigencia a 

partir de 18/07/2018. 

2.2. Da documentacao da futura contratada  

Em qualquer contratacao publica exige-se das futuras contratadas a 

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

habilitacao juridica, a regularidade fiscal e a trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos de fls. 12/24, observa-se que a 

empresa AFC Pneus Ltda., apresentou toda documentacao em ordem. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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an Ezer B rbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

f. 3 9 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral 

2.3. Do contrato de aquisicao de bens  

Verifica-se que a minuta contratual contem as clausulas obrigatOrias 

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

Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificacao e 

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

suas alteracOes posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

possibilidade da contratacao direta, corn a ressalta da necessidade de posterior 

ratificacao e publicacao na imprensa Oficial do Municipio. 

o parecer. 

Capanema, 30 de outubro de 2019. 

Romanti Ezer BarbosE 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

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

PROCESSO DE DISPENSA 
DE LicrrAcAo N° 48/2019 

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: AFC PNEUS LTDA 
CNPJ: 28.727.981/0001-92 
ENDERECO: RUA VEREADOR ALOISIO GIESE - 305 - GARAGE-SALA BAIRRO: 
CENTRO 
CIDADE: AMPERE/PR CEP: 85.640-000 
TELEFONE: 46 99975-2859 	E-MAIL: afcpneusAgmail.com  

Objeto: AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 - N° 

DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE 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$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) 

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

TERMO DE DISPENSA DE LIcrrAcAo N° 48/2019 

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

A Dispensa de Licitacao do AQUISIcAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, 
PLACA BCU-5A61 - N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. abaixo especificados, ocorre em razdo de que a aquisicao 
esta 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 precos realizado 
pela Administracdo. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: AFC PNEUS LTDA 
CNPJ: 28.727.981/0001-92 
ENDEREcO: RUA VEREADOR ALOISIO GIESE - 305 - GARAGE-SALA BAIRRO: 
CENTRO 
CIDADE: AMPERE/PR CEP: 85.640-000 
TELEFONE: 46 99975-2859 E-MAIL: afcpneus@gmail.com  

Objeto: AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 - N° 
DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR. , em conformidade com o inciso em conformidade com o inciso II do artigo 24 da Lei 
8.666/93. 

Capanema - PR, 30 de outubro de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Paiigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

RATIFICAcA0 DE DISPENSA DE ',wimpAo N° 48/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitacao para a 
AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 - N° DE FROTA 
174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , 
conforme parecer Juridico 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 alienagOes, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior 
vulto que possa ser realizada de uma s6 vez; 

VALOR TOTAL: R$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta 

Centavos) 

Capanema - PR, 30 de outubro de 2019 

Arne o Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 857(50-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



si ( 4 3 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 31 de outubro de 2019 07:59 

Para: 	 'admsaude@capanema.pr.gov.br  
Cc: 	 'empenho@capanema.prgov.br  

Assunto: 	 DISPENSA DE LICITAcA0 COMPRA DE PNEUS PARA AMBULANCIA 

Anexos: 	 Classificacao por Fornecedor.pdf 

BOM DIA 
ESSE LICITAcA0 PODERA SER UTILIZADA A PARTIR DO DIA 01/11/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roipi.licitacao(a)capanerna.pr.gov.br  
lice cao(&capanema.pr.gov.br  

• 



alienagaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que n5o se refiram a 
parcelas de urn mesmo servico, compra ou alienagao de major vulto 
que possa ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro 
Reais e Sessenta Centavos) 

Capanema - PR, 30 de outubro de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO IV 480/2019 
Processo dispensa N° 048/2019 
Data da Assinatura: 31/10/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 AFC PNEUS LTDA. 
Objeto: AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA 
BCU-5A61 — N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$4.434,60 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro 
Reais e Sessenta Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

OUTRAS PUBLICACOES 
RESOLKAO N° 18/2019 

SUMULA- Dispoe sobre a Convocagao do suplente do Conselho Tutelar 
do Municipio de Capanema-Pr. 

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, no use 
de suas atribuigoes, que !he confere a Lei Municipal N° 1.463/2013. 

RESOLVE: 

ARTIGO 1° — Convocar e nomear a conselheira suplente Sra. Helena 
Fusiger para que substitua o Conselheiro tutelar Sr. Jocemar Vieira pelo 
periodo de 45 dias devido Atestado de Saude do mesmo, podendo ser 
revogado ou prorrogado conforme orientag5o medica. 
ARTIGO 2° Esta resolug5o entra em vigor a partir da data desta pub-
licag5o, 

Capanema 31 de outubro de 2019 

Marco Aurelio Gazzoni 
Presidente do CMDCA-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 N2  1.648/2018 

COORDENAcAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

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

DRT N2 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

• PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br/  adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de AdministragAo: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Sakle: 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 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
RATIFICAcA0 DE DISPENSA DE LICITAcA0 N* 48/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitagao 
para a AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA 
BCU-5A61 — N2  DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., conforme parecer Juridic° funda-
mentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24.E dispensavel a licitac5o: 
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 

ORGAO DE DIVULGACAO 
4, DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 
SEXTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - EDIcAO 0374 
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ORGAO DE DIVULGACAO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 

ti 	MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

LEI MUNICIPAL N2 1.648/2018 

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

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilati 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N° 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

• PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de SaCide: 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 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
RATIFICAcA0 DE DISPENSA DE LICITACAO N° 48/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitag5o 
para a AQUISIcAO DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA 
BCU-5A61 — N° DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., conforme parecer Juridic° funda-
mentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24.E dispensavel a licitagao: 

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 

alienag8es, nos casos previstos nesta Lei, desde que n5o se refiram a 
parcelas de um mesmo servico, compra ou alienag5o de major vulto 
que possa ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro 
Reais e Sessenta Centavos) 

Capanema - PR, 30 de outubro de 2019 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO 480/2019 
Processo dispensa N2  048/2019 
Data da Assinatura: 31/10/2019. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 AFC PNEUS LTDA. 
Objeto: AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA 
BCU-5A61 — Ng DE FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 
Valor total: R$4.434,60 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro 
Reais e Sessenta Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

OUTRAS PUBLIC/WOES 
RESOLUCAO NI* 18/2019 

SUMULA- Disp6e sobre a Convocagao do suplente do Conselho Tutelar 
do Municipio de Capanema-Pr. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga ado Adolescente, no use 
de suas atribuigoes, que Ihe confere a Lei Municipal N° 1.463/2013. 

RESOLVE: 

ARTIGO 1° — Convocar e nomear a conselheira suplente Sra. Helena 
Fusiger para que substitua o Conselheiro tutelar Sr. Jocemar Vieira pelo 
period() de 45 dias devido Atestado de Saude do mesmo, podendo ser 
revogado ou prorrogado conforme orientag5o medica. 
ARTIGO 2° Esta resolug5o entra em vigor a partir da data delta pub-
lica45o, 

Capanema 31 de outubro de 2019 

Marco Aurelio Gazzoni 
Presidente do CMDCA-Capanema-Pr. 

SEXTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - EDICAO 0374 



Capanema 01 de Novembro de 2019 
Edicao 395 
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Munidpio de Capanema - PR 

RATIPICABOO DB DIBPBNBA DI uanteAo W 48/2019 

Ratifieo em todoa . sous termos e reconheco a Dispense de Licitacie porn a AQUISICAO DE 
PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA ACU-5A61 - N" DE PROTA 174. UTILIZADO PELA 
SECRETARIA DE SANDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , conforme parocer Juridico 
fundamentado no Art. 24, Mei. II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24. E diepenenvel a licitacam 
II - pare outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por canto) do limite previeto ne alines "a', do 
lnclau 11 du artige anterior e pore anemic..., nos tacos previstos nes. Lei, desde que nao tie retiram a 
parcelea de urn imam° eervico, compra ou alienacao de minor vulto que posse ser realiaada de tone .6 
vez; 

VALOR TOTAL: Rd 4.434,60(Quetro Mil, Quatrocentos e Trinte e Quatro Rea. e Sessenta Centavos) 

Capanema PR, 30 de outubro de 2019 

AMer1C0 Belle 
Prefeito Municipal 
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Avenida Governed. Pedro Vitiate Perigee de Soon, 1080 - Centro - 85760000 
Fone:(46135524321 
CAPANDJA - PR 
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Fachin manda prender ex-deputado Nelson Meurer, primeiro 
condenado no STF pela Lava Jato 

0 ministro Luiz Edson 
Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal, 
determinou na quarta-
feira (30) a prisao do 
ex-deputado federal 
Nelson Meurer (PP-
PR). Ele determinou o 
cumprimento do infcio 
da pena de 13 anos, 
nove meses e dez Bias 
de prisao por 

Wrrupcao passiva e 
agem de dinheiro. 

Meurer foi condenado 
em maio de 2 01 8. 
Trata-se da primeira 
prisao determinada 
pelo STF no ambito da 
Lava Jato. 
Fachin considerou 
protelatorios os 
recursos contra a 
condenacao e mandou 
a prisao serefetivada. 
"Diante dessas 
particularidades, 
associadas ao intuito 
protelatorio da 
+e  • resignacao defensiva 

entao pendente, 
etermino a expedicao 

de mandado de prisao 
para fins de inicio do 
cumprimento de pena 
por Nelson Meurer, ern 
regime fechado", 
escreveu o ministro. 
Em nota, o advogado 
de defesa de Meurer, 
Michel Saliba, afirmou 
que tomara as 
medidas legais 
cabiveis para reverter 
a decisao de Fachin. 
"0 histOrico do 
andamento processual 
ja é suficiente para 
esvaziar o fundamento 

d e 	atitude 
procrastinat6ria por 
parte da defesa, corn 
todas as venias ao que 
decidido", diz o 
advogado 
Criterios para a prisao 
Segundo Fachin, a PF 
deve cumprir a ordem 
"observando a maxima 
discricao e corn a 
menor ostensividade, 
havendo auxilio de 
forca policial somente 
em caso de extrema 
necessidade". 
"Determino, ademais, 
que a autoridade 
policial evite exposicao 
indevida, 
especialmente no seu 
cumprimento, 
abstendo-se de toda e 
qualquer indiscricao, 
inclusive midiatica, 
bem como evitando o 
use de armamento 
ostensivo." 
Historic° da 
condenacao 
Meurer foi o primeiro 
condenado pelo STF 
na Lava Jato. Em abril 
deste ano, a Segunda 
Turma do Supremo 
negou recurso contra a 
condenacao, abrindo 
caminho para a 
decretacao da prisao. 
A defesa ainda poderia 
recorrer novamente, 
m a s , 	pelo 
entendimento 
consolidado do 
Supremo, 
estabelecido no 
julgamento do 
processo do mensalao 
do PT e em outros 

casos criminais, se its 
primeiros embargos 
sao rejeitados, its 
segundos embargos 
sao considerados 
protelatorios. Ou seja, 
tern intencao de 
atrasar o cumprimento 
da pena. 
Por isso, a previsao era 
de que o novo recurso 
fosse rejeitado pelo 
colegiado para entao 
determinar-se a prisao 
do ex-deputado. 
Embargos de 
declaracao sao 

recursos que, em tese, 
nao mudam a decisao 
condenatoria, mas 
apontam supostas 
omissOes ou 
contradicoes no 
processo, e podem 
resultar em reducao de 
pena. Isso aconteceu, 
por exemplo, no 
processo do 
mensalao, quando fres 
reus tiveram reducao 
nas punicOes apps 
embargos de 
declaracao. 
(G1) 



Informagoes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguals aos informados (i informer) no SIM-AM 

2 Ano* 2019  

Modalidade* Processo Dispensa 

N° licitacao/dispensa/inexigibilidade* 48 

ecursos provenientes de organismos internacionaisimultilaterals de credit° 

A licitack utiliza estes recursos? 

NUmero edital/processo* 48 

Descrick do Objeto* AQUISICAO DE PNEUS PARA 0 VE1CULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 — No DE 

FROTA 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR 

Forma de Avalicao Selecionar - 

Dotagao Orgamentaria* 0900110301100123813445339030 

Preco maximo/Referencia de Preco 4.434,60 

R$* 

Data Publicagao Termo ratificaok 01/11/2019 

04/11/2019 	 Mural de Licitactles Municipais 

TCEPR 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

Confirmle 

CPF: 63225824968 (L_Qgp_ut) 

4 if 
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CONTRATO N° 480/2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E AFC PNEUS LTDA 

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

de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato 

Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a 

seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

AMERICO BELLE. Do outro lado a empresa AFC PNEUS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o 

•

n.° 28.727.981/0001-92, R VEREADOR ALOISIO GIESE, 305 GARAGESALA - CEP: 85640000 

- BAIRRO: CENTRO Municipio de Ampere/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)LUIZ CARLOS 

GRZEBIELUCKAS inscrito(a) no CPF n° 474.882.043-87, Portador(a) do RG n° 58052396, 

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° 48/2019, que fazem parte 

integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. AQUISIcA0 DE PNEUS PARA 0 VEICULO AMBULANCIA, PLACA BCU-5A61 - N° 

DE FROTS 174, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  
2.1. A empresa vencedora devera entregar os produtos solicitados em ate 10 (dez) Bias 

titeis apes a solicitacao feita pelo Departamento de Compras do Municipio de Capanema.  

• 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 Municipal 

de SaUde: 
3.2. 

Item COdigo Descrigao do produto/servigo Marca Unid QuantidPrego Prego total 
do 
produto 
/servigo 

do 
produto 

ade 
de 
medi 
da 

ade unitario 

1 57280 PNEU 215/75 R16 NOVO, 
INDICE DE CARGA 116-1250 

FARRO 
AD 

UN 6,00 739,10 4.434,60 

KG, TIPO DE CONSTRUcA0 
RADIAL, DIAMETRO 
728,9MM, INDICE DE 
VELOCIDADE 170KM/H, 
SELO DE APROVAcA0 
INMETRO, ETIQUETA i 
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CONFORME PORTARIA 
INMETRO 544/2012, PRAZO 
DE GARANTIA MINIMO DE 5 
ANOS, PRAZO DE 
FABRICACAO NAO 
SUPERIOR A 6 MESES NO 
MOMENTO EM QUE 8 
ENTREGUE E 
CERTIFICACAO IBAMA. 
(PNEU NOVO, NAO 
REMANUFATURADO, NAO 
RECAUCHUTADO E NAO 
REMOLDADO). 

• 4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 
4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 

	

4.1.1. 	Efetuar a entrega no local em perfeitas condicOes. 

	

4.1.2. 	Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, 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 comprovacao. 

	

4.1.4. 	Entregar os materiais corn prazo de validade superior a 06(seis) meses. 

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

	

5.1.1. 	Acompanhar e fiscalizar 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$ 4.434,60(Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e 
Quatro Reais e Sessenta Centavos). 

6.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e 
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 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 2 (dois) 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 31/10/2019 e 
encerramento em 30/01/2020. 
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8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado de forma parcelada, 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 apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovagdo da regularizagao da situagao, 
nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

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

	

8.4. 	Antes do pagamento, a Contratante verificara., por meio 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. 

	

8.5. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao 
aplicavel. 

8.5.1. 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 
contribuigOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a 
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

8.6. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 
depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou 
por outro meio previsto na legislagao vigente. 

	

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

	

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

	

8.9. 	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 aquisigao correrao a conta de recursos 

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

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



Municipio de Capanema - PR 

Dotagoes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3445 09.001.10.301.1001.2381 1494 3.3.90.30.00.00 De Exercicios 
Anteriores 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO  
10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) Sr(a). Dinarte Alves de 

Siqueira Junior, ao qual competird dirimir as davidas que surgirem no curso da execucao do 
contrato e de tudo dares ciencia a Administragao. 

10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria 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 
imperfeigoes 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. 

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 alteragOes 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 condigOes 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 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 hip6teses em que o fornecedor nao deu causa 

prorrogagdo, respeitar-se-a 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 

licitacao: 

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; 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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e) Comportar-se de modo inidOneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
12.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no 

subitem anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sancOes: 

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

pela conduta do licitante; 

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

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
12.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora • de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, o 

fornecedor estard sujeita as sancifies administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 2,5% por bora de atraso na entrega dos produtos, calculada 

sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual ma2dmo 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 rescisio 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 participacao em licitagao e impedimento de contratar 

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

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao 

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

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

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

prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. As sane-if:1es de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento 

de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude 

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

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, com 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 Administragdo. 

12.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragdo 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 Licitagdo. 

12.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levard em consideragao a 
• gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 
12.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo ma.,,dmo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

12.11. As penalidades sera() 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 Administragdo 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 DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
14.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

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

14.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas 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 servigos, nos prazos estipulados; 

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servigos; 

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

Administragao; 

14.1.6.A subcontratagdo total do seu servigos, a associagdo do contratado corn 

outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagao, 

nao admitidas neste edital e no contrato; 

14.1.7.A subcontratacao parcial do seu servigos, sem que haja previa aquiescencia 

da Administragdo e autorizagao em contrato. 
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14.1.8. 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, 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 decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

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

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

empresa, que prejudique a execugao do contrato; 

14.1.13.RazOes de interesse pUblico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que ester 

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 

• modificagao 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 execugdo, 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 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 situagdo; 

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 perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado 

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

• a situagdo; 

14.1.17.A nao liberagao, por parte da Administraca.o, 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 contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos 

autos, assegurado o contraditbrio e a ampla defesa. 

14.1.20.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de 

autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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14.1.20.3. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta 

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

14.2.Devolucao da garantia; 

14.3. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato ate a data da rescisdo. 

14.4. A rescisdo 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 retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

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

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

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

• 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 

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 exeeugdo do contrato, 

em compatibilidade corn as obrigacoes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitacdo e 

qualificacao exigidas na Dispensa de licitagdo. 

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA DA PUBLICACAO 
17.1. A publicacao 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 I:ail do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

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

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

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

Capanema-PR, 31 de outubro de 2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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