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Municipio de Capanema - PR 

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

Nomeia Pregoeira e Comissdo de Apoio a 
Licitacdo para execuclio de Pregdo nas formal 
Presencial e Eletronico. 

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

RESOLVE 

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

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

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

para exercer a funcao de Apoio a Licitagii o do Municipio de Capanema, a fim de auxiliar nas 
licitagoes para contratacao de bens e/ou servicos na Modalidade Pregao nas formas Presencial 
e Eletronico. 

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

2 
sete dias do 

revogada a Portaria n° 6.906/2018 e 7.194/2018. 
Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do P 

mesie dezeralar9 de, 2018. 

N. 

Arneriro-‘1 le 

Prefeito Municipal 

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

CAPANEMA - PR 



Secretario Municipal Administragdo 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Valdeci Alves dos Santos 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

• 	Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagdo para 

CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E 

RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE CONTEODOS 

INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

O valor maxim() para o item foi definido através do menor prego obtido entre tres 

orgamentos solicitados pela Administragao a empresas distintas, que seguem em anexo ao 

Projeto Basico. 

O custo total maximo estimado .ara esta aquisigao é de R$ 120.590,04(Cento e 

Vinte Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Qua', 	vos) . 

Respeitosamente, 

• 
Valdeci Alve a antos 

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

1. ORGAO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Administragdo. 

2 .OBJETO: 

2.1. CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA 

URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE CONTEUDOS 

INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para aquisicao parcelada, 

durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos, conforme necessidade deste Secretaria, 

observadas as caracteristicas e demais condigases definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 

3.1. Valdeci Alves dos Santos 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 

4.1. A licitagao se faz necessario, pois o Municipio precisa divulgar conteildos institucionais e 

veiculacao de programagdo de interesse da comunidade. 0 radio desponta como um meio de comunicagao 

de grande alcance e audiencia, principalmente a populagao mais carente que nao tem acesso a outros 

meios de comunicagao 
4.2. Os valores ma)dmos de cada item foram definidos através dos menores precos obtidos 

entre tres orgamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem em 
anexo a este Projeto Basic°. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 

Item COdigo do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servigo Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maximo 

Prego maxim° 
total 

1 56991 CONTRATAcA0 DE EMISSORA 
DE RADIO PARA DIVULGAQA0 
DE 	ATOS 	DO 	PODER 
EXECUTIVO 	MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO 	ATOS 
OFICIAIS, 	AVISOS, 	CONVITES, 
CONVOCAOES, ORIENTAcOES 
E 	DEMAIS 	INFORMAcOES 
NECESSARIAS E PERTINENTES 
AO 	INTERESSE 	PUBLICO. 
AVISOS 	- 	DEVERA 	SER 
VEICULADO NO MINIMO 3X AO 

12,00 MES 10.049,17 120.590,04 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-132I 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

DIA, SENDO UMA DELAS PELA 
MANHA, OUTRA AO MEIO DIA E 
MAIS UMA NO FINAL DA TARDE. 
OS 	AVISOS 	TERAO 
APROXIMADAMENTE 	30 
SEGUNDOS DE TEXTO ESCRITO. 
SPOTS 	- 	DEVERA 	SER 
VEICULADO 	NO 	MINIMO 	3 
VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 18 H, 
PODENDO ESTAR ATIVOS All 5 
SPOTS DIFERENTES, TODO COM 
NO MINIMO 30 SEGUNDOS DE 
DURAcAO. 	ENTREVISTA 
SEMANAL 	- 	COM 	PREFEITO 
E/OU 	 SECRETARIOS, 
PREFERENCIALMENTE 	AS 
SEXTAS-FEIRAS, 	 COM 
DURACAO DE NO MINIMO 30 
MINUTOS. 

Valor Total Estimado: R$ 120.590,04 (Cento e Vinte Mil, Quinhentos e Noventa Reais 
e Quatro Centavos), 

6. CONDIcOES DE AQUISIcA0 E DE ENTREGA DO OBJETO 

6.1. A empresa vencedora do certame devera executar os servicos solicitados 

imediatamente  apos a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de 

Capanema,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de 

compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

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

informacOes: 

a) Identificacdo da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Descried. ° dos servicos a serem adquiridos; 

c)Local onde sera° entregues os servicos; 

d)Prazo para entrega dos servicos; 

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

f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisiedo; 

g)Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

6.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio 

que verificara a possibilidade da aquisiedo e encaminhara o respectivo pedido a empresa 

vencedora do certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos servicos caso estes sejam 

solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 6.2. 

6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem ndo gera responsabilidade ou 

penalizacdo para a empresa vencedora do certame.  

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



RO DE PREcOS 

a, controlada, fiscalizada, gerenciada e 

Capanema, 10 de dezembro de 2019 

000 

Municipio de Capanema - PR 

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 servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  

configurando a ma-fe da contratacao, 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. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos servicos.  

6.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de  

Precos, al:6s 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 orgao interno e externos.  

7. Informacao sobre o Servico a ser Executado: 

7 .1. DIVULGAR ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO ATOS 

OFICIAIS, AVISOS, CONVITES, CONVOCAOES, ORIENTAOES E DEMAIS INFORPL4cOES 

NECESSARIAS E PERTINENTES AO INTERESSE PUBLICO. AVISOS - DEVERA SER 

VEICULADO NO MINIMO 3X AO DIA, SENDO UMA DELAS PELA MANHA, OUTRA AO MEIO 

DIA E MAIS UMA NO FINAL DA TARDE. OS AVISOS TERAO APROXIMADAMENTE 30 

SEGUNDOS DE TEXTO ESCRITO. SPOTS - DEVERA SER VEICULADO NO MINIMO 3 VEZES 

AO DIA, ENTRE 8 E 18 H, PODENDO ESTAR ATIVOS ATE 5 SPOTS DIFERENTES, TODO 

COM NO MINIMO 30 SEGUNDOS DE DURAcAO. ENTREVISTA SEMANAL - COM PREFEITO 

E/OU SECRETARIOS, PREFERENCIALMENTE As SEXTAS-FEIRAS, COM DURAcA0 DE NO 

MINIMO 30 MINUTOS. 

8. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 

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

9. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DA ATA 

9.1. A Ata de Registro de Precos sera 

avaliada por Anderson Ferreira dos Passos. 

Valdeci Alv 	s Santos 
Secretario Municipal de Administracao 

Avenida Goveniador Pedro Viriato Parigot d Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552- 21 
CAPANEMA - R 



ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA — PR) PARA DIVULGAcA0 DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcAO DE INTERESSE DA 

COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE INICIO DE VEICULAcA0: 24 HORAS APOS A SOLICITAcA0 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM DESCRIcAO DO PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

ORcAMENTOS 

TOTAL 

1 

1 

56991- CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO PARA 

DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

COMPREENDENDO ATOS OFICIAIS, AVISOS, CONVITES, 

CONVOCACOES, ORIENTACOES E DEMAIS INFORMACOES 

NECESSARIAS E PERTINENTES AO INTERESSE PUBLICO. 

AVISOS - DEVERA SER VEICULADO NO MINIMO 3X AO DIA, 

SENDO UMA DELAS PELA MANNA, OUTRA AO MEI() DIA E 

MAIS UMA NO FINAL DA TARDE. OS AVISOS TERAO 

APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS DE TEXTO ESCRITO. 

SPOTS - DEVERA SER VEICULADO NO MINIMO 3 VEZES AO 

DIA, ENTRE 8 E 18 H, PODENDO ESTAR ATIVOS ATE 5 SPOTS 

DIFERENTES, TODO COM NO MINIMO 30 SEGUNDOS DE 

DURACAO. ENTREVISTA SEMANAL - COM PREFEITO E/OU 

SECRETARIOS, PREFERENCIALMENTE AS SEXTAS-FEIRAS, 

COM DURACAO DE NO MINIMO 30 MINUTOS. 

MES 12 10.049,17 	120.590,04 

... 

1 I 	 TOTAL p_ 	, 	/ 	120.590,04 

DATA 29/11/2019 
4tiz Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Scc. Aiwzicipal de Finser:nz 



OKAMENTO 

RAZAO SOCIAL: RADIO CAP ANET.TA LTDA 	FM 

CNPJ: 75.978 .973/0001-07  E-MAIL:  o omer o ialcapane mafm6h 'Alma it . c om  

ENDEREcO:  9V . Brasil 

COMPLEMENTO: 	502 	 BAIRRO: CSIntr o 

TELEFONE: 4,-3552-1584 CONTATO: 1" e ises Cruz 

CIDADE: japans ma 	 UF: 

OKAMENTO CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULA00 MUNICIPAL (TODA AREA 

URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR) PARA DIVULGA00 DE CONTEODOS 

INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMKAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRKOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE INICIO DE VEICULAcAO: 24 HORAS APOS A SOLICITACAO DA SECRETARIA 

RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 12 MESES. 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

56991- CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO PARA 
DIVULGACAO 	DE 	ATOS 	DO 	PODER 	EXECUTIVO 
MUNICIPAL, COMPREENDENDO ATOS OFICIAIS, AVISOS, 

CONVITES, 	CONVOCACOES, 	ORIENTACOES 	E 	DEMAIS 

INFORMACOES 	NECESSARIAS 	E 	PERTINENTES 	AO 

INTERESSE PUBLICO. AVISOS - DEVERA SER VEICULADO 

----) 
NO MINIMO 3X AO DIA, SENDO UMA DELAS PELA 
MANHA, OUTRA AO MEIO DIA E MAIS UMA NO FINAL DA a  
TARDE. 	OS 	AVISOS 	TERAO 	APROXIMADAMENTE 	30 

MES 12 --.2, 	10.0491 17— 

SEGUNDOS DE TEXTO ESCRITO. SPOTS - DEVERA SER 
VEICULADO NO MINIM() 3 VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 18 H, 

PODENDO 	ESTAR ATIVOS ATE 5 SPOTS DIFERENTES, 
TODO COM NO MINIMO 30 SEGUNDOS DE DURACAO. 
ENTREVISTA 	SEMANAL 	- 	COM 	PREFEITO 	E/OU 
SECRETARIOS, PREFERENCIALMENTE AS SEXTAS-FEIRAS, 

COM DURACAO DE NO MINIMO 30 MINUTOS. 

TOTAL R$ 	120.599,96- 

DATA 2 



0 TO 8 

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

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 



29/11/2019 	 Ecad Tabela de pregos 

Eu use musics  

fabeict de precos 

A musica que voce toca tambem ajuda a 
manter a musica viva 

Na Tabela de Precos é possivel consultar as regras que norteiam nossas atividades de 

arrecadacao. 

• 0 calculo do direito autoral e realizado de acordo corn os criterios estabelecidos no 

Regulamento de Arrecadacao e esta Tabela de Precos, ambos definidos pela Assembleia Geral 

do Ecad, formada pelas associacoes de musica que nos administram, e baseados em criterios 

utilizados internacionalmente. 

Observacao: Unidade de Direito Autoral (UDA) 

Em algumas cobrancas, adotamos como referencial a Unidade de Direito Autoral (UDA), cujo valor unitario é 

fixado pela Assembleia Geral e reajustado anualmente no mes de julho. 

0 valor atual da UDA é de R$ 80,92. 

• 
'10-: Eventual 

0 
0 Permanente •• 

Radio 

Filtrar atividades... 

Radio Comercial 

https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/tabela-de-precos/Paginas/default.aspx 	 1/4 



Nossas 
unklades 

29/11/2019 	 Ecad Tabela de pregos 

Caracteristica Criteria 
AM e FM 	Tabela de Precos e Tabela de Categoria Socioeconomica 

Base de cedculo 
Por emissora e por mes 

Observacaes 

Aplica-se para radios FM e AM. 

Veja tabela de precos - Radio FM e AM e tabela de categoria socioeconomica 

Observaciies 

As radios associadas a Abert e Abratel contardo corn uma reducao de ate 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre os valores da tabela de precos de radios, desde que o 
usuario esteja adimplente e corn a programacao musical aceita referente ao mes 
relativo ao desconto. 

Radio Comunitaria 

Radio Educativa 

Radio Jornalistica 

Servicos Digitais 

TV 

https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/tabela-de-precos/Paginas/default.aspx 	 2/4 
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29/11/2019 	 Ecad Tabela de precos 

Atuamos em todo o Brasil, corn sede no Rio de Janeiro, contando corn 23 unidades proprias 

nas principais regioes e capitais do pais, alem de 29 agencias credenciadas em cidades m 
enores ou do interior. 

Procure a unidade mais  proxima 

Regulamento daArrecadacao 

Os criterios estabelecidos para a realizacdo do calculo do direito autoral sdo definidos 

pelas associacoes de musica que administram o Ecad. 

Confira aqui 

Calculo do direito autoral 
w•u 

Os valores a serem pagos sdo calculados de acordo corn a importancia da musica para o 

negocio e o grau de utilizacdo das obras musicais, considerando criterios como o percentual 

sobre a receita bruta do cliente, area sonorizada ou custo musical. 

https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/tabela-de-precos/Paginas/defaultaspx 	 3/4 



29/11/2019 	 Ecad Tabela de precos 

0 Ecad 

Associacoes 

Eu fag() miisica 

Eu use MOSICCI 

Perguntas frequentes 

Em pauta 

Imprensa 

Contato 

Canal de Denunciass" voz faz11111 Ecaci minis forte. 

Politica de privacidade 

https://www3.ecad.org.br/eu-uso-musica/tabela-de-precos/Paginas/default.aspx 	 4/4 



TRAWISSA0 E/OU TRANSMISSAO MUSICAL POR RADIODIFUSAO 

FM 

BuSoess Intellogence 

TABELA DE PRECOS PARA RADIOS FM 
VALIDA DE JULHO/19 ATE JUNHOt20 

Potencia ACIMA DE 100 KW ATE 100 KW ATE 50 KW ATE 35 KW ATE 25 KW 

Regiao A B C 0 A B C D A B C D A B C D A B C D 

Por 
mil 

hat). 

Acima de 7000 90.171,55 80.949,46 72.100,06 63.064,21 81.974,17 73.590,43 65.579.29 57.288,69 74.521,99 66.883,42 59.617,53 52.072,25 67.721,94 60.828,60 54.214,79 47.321,47 65.262,66 58.630,15 52.239,90 45.607,46 

Ate 7000 80.949,46 73.031,51 64.834,14 56.729,81 73.590,43 66.41758 58.965,40 51.606,52 66.883,42 60.362,87 53.562,65 46.948,85 60.828,60 54.866,75 48.718,75 42.663,76 58.630,15 52.854,73 46.930,25 41.098,84 

Ate 3500 48.159,83 43.222,79 38.472,08 33.628,07 43.781,68 39.310,32 34.932,13 30.554,04 39.776,02 35.770,55 31.765,06 27.759,43 36.143,13 32.510,29 28.877,23 25.244,34 34.839,03 31.317,85 27.833,90 24.312,80 

Ate 3000 40.614,42 36.422,62 32.510,29 28.411,53 36.888,34 33.069,12 29.529,33 25.803,20 33.534,88 30.088,18 26.827,89 23.474,40 30.460,86 27.386,80 24.406,04 21.331,93 29.343,07 26.380,74 23.511,80 20.549,44 

Ate 2500 33.674,72 30.041,64 26.921,06 23.427,85 30.600,53 27.293,70 24.452,54 21.285,31 27.805,98 24.825.12 22.216,91 19.375,73 25.244,33 22.589,50 20.214,15 17.60551 24.312,80 21.769,77 19.468,96 16.95350 

Ate 2000 26.734,85 23.660,63 21.331,93 18.444,18 24.312,73 21.518,21 19.375,65 16.767,39 22.077,11 19.562,08 17.605,76 15.277,01 20.027,73 17.792,17 16.022,30 13.879,74 19.282,53 17.158,65 15.426,00 13.358,09 

Ate 1500 18.816,85 16.953,75 15.090,63 13.320,78 17.140,04 15.370,08 13.693,43 12.109,90 15.556,47 13.972,94 12.482,44 10.992,07 14.159,26 12.668,78 11.36451 9.967,31 13.637,59 12.221,60 10.954,71 9.594,69 

Ate 1000 13.320,78 12.109,90 10.898,91 9.315,23 12.109,90 10.992,07 9.874,28 8.476,87 10.992,07 9.967,31 8.942,72 7.731,61 9.967,31 9.035,78 8.104,15 6.986,40 9.594,69 8.700,47 7.806,17 6.725,59 

At6 750 11.550,97 10.526,26 9.408,51 7.918,00 10.526,26 9.594,68 8.569,99 7.172,77 9.594,68 8.756,33 7.824,83 6.520,63 8.756,33 7.918,00 7.079,61 5.961,80 8.421,03 7.619,86 6.818,73 5.738,25 

Ate 500 7.731,61 6.986,40 5.961,80 5.402,90 6.986,40 6.334,47 5.402,90 4.937,04 6.334,47 5.775,43 4.937,04 4.471,28 5.775,43 5.216,51 4.471,28 4.098,70 5.551,89 5.030,21 4.322,22 3.949,68 

Ate 300 6.520,63 5.868,56 5.309,65 4.937,04 5.961,80 5.309,65 4.844,01 4.471,28 5.402,90 4.844,01 4.378,28 4.098,70 4.937,04 4.378,28 4.005,60 3.726,20 4.750,66 4.229,17 3.856,49 3.577,10 

Ate 150 4.378,28 4.005,60 3.446,55 3.167,19 4.005,60 3.632,83 3.167,19 2.887,66 3.632,83 3.260.49 2.887,66 2.608,27 3.260,49 2.980,91 2.608,27 2.328,85 3.148.66 2.869,08 2.496,53 2.254,30 

At6 75 3.819,26 3446,55 3.167,19 2.980,91 3.446,55 3.167,19 2.887,66 2.701,44 3.167,19 2.887,66 2.608,27 2.422,12 2.887,66 2.608,27 2.328,85 2.235,72 2.775,91 2.496,53 2.254,30 2.161,19 

Ate 50 3.446,55 3.167,19 2.687,66 2.608,27 3.167,19 2.887,66 2.608,27 2.328,85 2.887,66 2.608,27 2.328,85 2.142,55 2.608,27 2.328,85 2.142,55 1.956,17 2.496,53 2.254,30 2.067,95 1.881,70 

At6 25 2.980,91 2.887,66 2.608,27 2.328,85 2.701,44 2.608,27 2.328,85 2.142,55 2.422,12 2.328,85 2.142,55 1.956,17 2.235,72 2.142,55 1.956,17 1.769,98 2.161,19 2.067,95 1.881,70 1.695,34 

Ate 10 1.192,38 1.155,08 1.043,28 931,51 1.080,60 1.043,28 931,51 856,97 968,81 931,51 856,97 782,47 894,24 856,97 782,47 707,98 864,44 827,20 752,71 678,15 

Potencia ATE 10 KW ATE 5 KW ATE 3 KW ATE 1 KW ATE 0,5 KW 

Regioes A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

Por 
mil 

hab. 

Acima de 7000 61.573,76 55.332,56 49.277,64 43.036,51 55.984,73 50.302,32 44.806,35 39.124,06 50.861,27 45.737,78 40.707,74 35.584,32 46.203,66 41.545,94 36.981,54 32.323,87 23.101,85 20.773,07 18.490,74 16.161,96 

Ate 7000 55.332,56 49.836,55 44.247,49 38.751,33 50.302,32 45.272,10 40.241,90 35.211,60 45.737,78 41.173,40 36.608,87 32.044,39 41.545,94 37.447,34 33.255,37 29.156,79 20.773,07 18.723,61 16.627,72 14.578,38 

Ate 3500 32.882,85 29.529,33 26.268,84 22.915,46 29.901,93 26.827,89 23.847,11 20.866,12 27.200,53 24.406,04 21.704,48 19.003,05 24.685,33 22.170,42 19.748,32 17.233,28 12.342,65 11.085,14 9.874,18 8.616,71 

Ate 3000 27.666,31 24.871,65 22.170,42 19.375,65 25.151,10 22.636,10 20.120,87 17.605,76 22.822,38 20.586,69 18.257,87 16.022,30 20.773,07 18.723,61 16.581,13 14.531,77 10.386,47 9.361,80 8.290,56 7.265,85 

Ate 2500 22.915,49 20.540,08 18.351,13 15.975,70 20.819,56 18.677,09 16.674,37 14.531,78 18.910,02 17.000,31 15.137,26 13.227,75 17.186,61 15.463,35 13.740,06 12.016,72 8.593,34 7.731,61 6.870,06 6.008,34 

Ate 2000 18.164,67 16.208,44 14.531,77 12.575,60 16.487,98 14.718,18 13.227,75 11.457,70 14.997,67 13.413,97 12.016,68 10.433,16 13.600,21 12.202,91 10.898,91 9.501,62 6.800,13 6.101,51 5.449,47 4.750,83 

At6 1500 12.855,07 11.550,97 10.339,92 9.035,78 11.644,05 10.526,26 9.408,51 8.197,46 10.619,42 9.594,68 8.569,99 7.452,19 9.687,70 8.756.33 7.824,83 6.800,14 4.843,93 4.378,25 3.912,42 3.400,12 

Ate 1000 9.035,78 8.197,46 7.359,19 6.334,47 8.197,46 7.452,19 6.707,01 5.775,43 7.452,19 6.800,14 6.054,95 5.216,51 6.800,14 6.148,04 5.495,99 4.750,65 3.400,12 3.074,02 2.748,02 2.375,37 

A16750 7.918,00 7.172,77 6.427,48 5.402,90 7.172,77 6.520,63 5.868,56 4.937,04 6.520,63 5.961,80 5.309,65 4.471,28 5.961,80 5.402,90 4.844,01 4.098,70 2.980,91 2.701,44 2.421,96 2.049,34 

Ate 500 5.216,51 4.750,65 4.098,70 3.726,20 4.750,65 4.285,10 3.726,20 3.353,48 4.285,10 3.912,34 3.353,48 3.074,00 3.912,34 3.539,76 3.074,00 2.794,61 1.956,18 1.769,87 1.536,95 1.397,33 

Ate 300 4.471,28 4.005,60 3.632,83 3.353,48 4.098,70 3.632,83 3.260,49 3.074,00 3.726,20 3.260,49 2.980,91 2.794,61 3.353,48 2.980,91 2.701.44 2.515,07 1.676,78 1.490,50 1.350,72 1.257,52 

Ate 150 2.980,91 2.701,44 2.328,85 2.142,55 2.701,44 .422,12 2.142,55 1.956,17 2.422,12 2.235,72 1.956,17 1.769,98 2.235,72 2.049,32 1.769,98 1.583,53 1.11781 1.024,72 885,00 791,80 

Ate 75 2.608,27 2.328,85 2.142,55 2.049,32 2.328,85 142,55 1.956,17 1.863,08 2.142,55 1.956,17 1.769,98 1.676,74 1.956,17 1.769,98 1.583,53 1.490,44 978,11 885,00 791,80 745,23 

Ate 50 2.328,85 2.142,55 1.956,17 1.769,98 2.142,55 1. 	6,17 1.769,98 1.583,53 1.956,17 1.769,98 1.583,53 1.397,19 1.769,98 1.583,53 1.397,19 1.304,18 885,00 791.80 698,60 652,06 

Ate 25 2.049,32 1.956,17 1.769,98 1.583,53 1.863,08 1.76 	98 1.583,53 1.397,19 1.676,74 1.583,53 1.397,19 1.304,18 1.490,44 1.397,19 1.304,18 1.210,97 745,23 698,60 652,06 605,52 

Ate 10 819,73 782,47 707,98 633,46 745,23 C-7707,9 633,46 558.93 670,67 633,46 558,93 521,67 596,13 558,93 521,67 484,42 298,14 279,44 260,85 242.21 
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TRA MISSAO E/OU TRANSMISSAO MUSICAL POR RADIODIFUSAO 
	

&weeps Intellogence 

AM 
TABELA DE PREcOS PARA RADIOS AM 

VALIDA OE JuLH0119 ATE JuNH0/20 

Potencia ACIMA DE 100 KW ATE 100 KW ATE 50 KW ATE 35 KW ATE 25 KW 

Regiao A B C D A B C 0 A B C D A B C D A B C D 

Por 
mil 

hab. 

Acima de 7000 81.155,21 72.855,24 64.890,70 56.758,36 73.777,49 66.232,05 59.021,95 51.560,34 67.070,46 60.195,68 53.656,31 46.865,49 60.950,36 54.746,29 48.793,80 42.589,75 58.736,98 52.767,66 47.016,38 41.047,12 

Ate 7000 72.855,24 65.729,02 58.351,31 51.057,34 66.232,05 59.776,51 53.069,39 46.446,33 60.195,68 54.327,13 48.206,87 42.254,39 54.746,29 49.380,57 43.847,31 38.397,77 52.767,66 47.569,73 42.237,65 36.989,33 

Ate 3500 43.344,28 38.900,90 34.625,22 30.265,57 39.403,91 35.379,64 31.439,23 27.498,91 35.798,78 32.193,82 28.588,84 24.983,74 32.529,14 29.259,55 25.989,77 22.720,13 31.355,44 28.186,35 25.050,76 21.881,74 

Ate 3000 36.553,34 32.780,69 29.259,55 25.570,63 33.199,84 29.762,51 26.576,66 23.223,11 30.181,69 27.079,63 24.145,34 21.127,17 27.415,05 24.648,37 21965,66 19.198,93 26.40903 23.742,90 21.160,83 18.494,68 

Ate 2500 30.307,55 27.037,75 24.229,20 21.085,28 27.540,75 24.564,58 22.007,51 19.156,97 25.025,63 22.342,83 19.995,42 17.438,33 22.720,12 20.330.75 18.192,92 15.845,39 21.881,74 19.592,99 17.522,24 15.258,57 

Ate 2000 24.061,61 21.294,78 19.198,93 16.599,93 21.881,68 19.366,58 17.438,26 15.090,80 19.869,60 17.606,05 15.845,34 13.749,45 18.025,14 16.013,11 14.420,21 12.49109 17.354,45 15.442,94 13.883,54 12.022,40 

Ate 1500 16.935,33 15.258,53 13.581,70 11.988,82 15.426,19 13.833,21 12.324,21 10.899,02 14.000,96 12.575,77 11.234,31 9.892,96 12.743,46 11.402,02 10.228,16 8.970,67 12.273,95 10.999,55 9.859,34 8.635,31 

Ate1000 11.988,82 10.899,02 9.809,12 8.383,79 10.899,02 9.892,96 8.886,94 7.629,26 9.892,96 8.970,67 8.048,53 6.958,52 8.970,67 8.132,28 7.293,81 6.287,82 8.635,31 7.830,50 7.025,62 6.053,09 

A16 750 10.395,98 9.473,73 8.467,74 7.126,27 9.473,73 8.635,30 7.713,07 6.455,56 8.635,30 7.880,78 7.042,42 5.868,63 7.880,78 7.126,27 6.371,71 5.365,67 7.579,00 6.857,94 6.136,92 5.164,48 

Ate 500 6.958,52 6.287,82 5.365,67 4.862,66 6.287,82 5.701,08 4.862,66 4.443,38 5.701,08 5.197,94 4.443,38 4.024,19 5.197,94 4.694,91 4.024,19 3.688,87 4.996,75 4.527,23 3.890,04 3.554,75 

Ate 300 5.868,63 5.281,76 4.778,73 4.443,38 5.365,67 4.778,73 4.359,65 4.024,19 4.862,66 4.359,65 3.940,49 3.688,87 4.443,38 3.940,49 3.605,08 3.353,61 4.275,64 3.806,29 3.470,88 3.219,42 

At6 150 3.940,49 3.605,08 3.101,93 2.850,50 3.605,08 3.269,58 2.850,50 2.598,92 3.269,58 2.934,47 2.598,92 2.347,47 2.934,47 2.682,85 2.347,47 2.095,99 2.833,82 2.582,20 2.246.90 2.028,89 

At6 75 3.437,37 3.101,93 2.850,50 2.682,85 3.101,93 2.850,50 2.598,92 2.431,32 2.850,50 2.598,92 2.347,47 2.179,93 2.598,92 2.347,47 2.095,99 2.012,17 2.498,34 2.246,90 2.028,89 1.945,09 

Ate 50 3.101,93 2.850,50 2.598,92 2.347,47 2.850,50 2.598,92 2.347,47 2.095,99 2.598,92 2.347,47 2.095,99 1.928,31 2.347,47 2.095,99 1.928,31 1.760,57 2.246,90 2.028,89 1.861,17 1.693,55 

Ate 25 2.682,85 2.598,92 2.347,47 2.095,99 2.431,32 2.347,47 2.095,99 1.928,31 2.179,93 2.095,99 1928,31 1.760,57 2.012,17 1.928,31 1.760,57 1.593,00 1.945,09 1.861,17 1.693,55 1.525,82 

Ate 10 1.073,15 1.039,58 938,96 838,37 972,55 938,96 838,37 771,28 871,94 838,37 771,28 704,23 804,82 771,28 704,23 637,19 778,00 744,49 677,45 610,34 

Potencia ATE 10 KW ATE 5 KW ATE 3 KW ATE 1 KW ATE 0,5 KW 

Reglao A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

Por 
mil 

hab. 

Acima de 7000 55.416,94 49.799,80 44.350,32 38.733,25 50.386,76 45.272,54 40.326,12 35.212,01 45.775,60 41.164,41 36.637,33 32.026,21 41.583,71 37.391,72 33.283,72 29.091,77 20.791,87 18.695,95 16.641,83 14.545,91 

Ate 7000 49.799,80 44.853,34 39.823,14 34.876,55 45.272,54 40.745,30 36.218,07 31.690,76 41.164,41 37056,43 32.948,31 28.840,24 37.391,72 33.702,94 29.930,13 26.241,37 18.695,95 16.851,42 14.965,10 13.120,67 

Ate 3500 29.594,86 26.576,66 23.642,19 20.624,12 26.912,01 24.145,34 21.462,61 18.779,70 24.480,72 21.965,66 19.534,23 17.102,92 22.217,02 19.953,58 17.773,67 15.510,11 11.108,50 9.976,73 8.886,85 7.755,12 

Ate 3000 24.899,93 22.384,71 19.953,58 17.438,26 22.636,22 20.372,69 18.108,96 15.845,34 20.540,35 18.528,21 16.432,25 14.420,21 18.695,95 16.851,42 14.923,17 13.078,72 9.347,92 8.425,70 7.461,58 6.539,33 

Ald 2500 20.624,15 18.486,26 16.516,18 14.378,27 18.737,79 16.809,55 15.007,08 13.078,73 17.019,19 15.300,43 13.623,67 11.905,09 15.468,10 13.917,15 12.366,18 10.815,16 7.734,08 6.958,52 6.183,12 5.407,56 

Ate 2000 16.348,37 14.587,74 13.078,72 11.318,15 14.839,33 13.246,49 11.905,09 10.312,03 13.498,04 12.072,69 10.815,12 9.389,94 12.240,31 10.982,73 9.809,12 8.551,54 6.120,18 5.491,41 4.904,57 4.275,79 

Ate 1500 11.569,68 10.395,98 9.306,02 8.132,28 10.479,75 9.473,73 8.467,74 7.377,79 9.557,57 8.635,30 7.713,07 6.707,04 8.719,02 7.880,78 7.042,42 6.120,19 4.359,58 3.940,46 3.521,21 3.060,14 

Ate 1000 8.132,28 7.377,79 6.623,34 5.701,08 7.377,79 6.707,04 6.036,37 5.197,94 6.707,04 6.120,19 5.449,51 4.694,91 6.120,19 5.533,29 4.946,44 4.275,63 3.060,14 2.766,65 2.473,24 2.137,85 

A10 750  7.126,27 6.455,56 5.784,79 4.862,66 6.455,56 5.868,63 5.281,76 4.443,38 5.868,63 5.365,67 4.778,73 4.024,19 5.365,67 4.862,66 4.359,65 3.668,87 2.682,85 2.431,32 2.179,79 1.844,42 

Ate 500 4.694,91 4.275,63 3.688,87 3.353,61 4.275,63 3.856,63 3.353,61 3.018,16 3.856,63 3.521,14 3.018,16 2.766,63 3.521,14 3.185,82 2.766,63 2.515,17 1.760,58 1.592,90 1.383,27 1.257,61 

Ate 300 4.024,19 3.605,08 3.269,58 3.018,16 3.688,87 3.269,58 2.934,47 2.766,63 3.353,61 2.934,47 2.682,85 2.515,17 3.018,16 2.682,85 2.431,32 2.263.59 1.509,12 1.341,46 1.215,66 1.131,78 

Ate 750 2.682,85 2.431,32 2.095,99 1.928,31 2.431,32 2.179,93 1.928,31 1.760,57 2.179,93 2.012,17 1.760,57 1.593,00 2.012,17 1.844,41 1.593,00 1.425,19 1.006,04 922,26 796,51 712,63 

Ate 75 2.347,47 2.095,99 1.928,31 1.844,41 2.095,99 1.928,31 1.760,57 1.676,79 1.928,31 1.760,57 1.593,00 1.509,08 1.760,57 1.593,00 1.425,19 1.341,41 880,31 796,51 712,63 670,71 

Ate 50 2.095,99 1.928,31 1.760,57 1.593,00 1.928,31 1.760,57 1.593,00 1.425,19 1.760,57 1.593,00 1.425,19 1.257,48 1.593,00 1.425,19 1.257,48 1.173,77 796,51 712,63 628,75 586,86 

AM 25 1.844,41 1.760,57 1.593,00 1.425,19 1.676,79 93,00 1.425,19 1.257,48 1.509,08 1.425,19 1.257,48 1.173,77 1.341,41 1.257,48 1.173,77 1.089,88 670,71 628,75 586,86 544,97 

Ate 10 737,76 704,23 637,19 570,12 670,71 6 	,19 5/3.12 503,04 603,61 570,12 503,04 469,51 536,52 503,04 469,51 435,98 268,33 251,50 234,77 217,99 
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OF 7 CATEGORIA NUMERO MAXIMO DE HABITANTES 

AC 
C acima de 40.000 

D 40.000 

AL 

B acima de 40.000 

C 40.000 

D 25.000 

AM 

B acima de 40.000 

C 40.000 

D 25.000 

AP C - 

BA 
B acIma de 25.000 

C 25.000 

CE 
C acima de 25.000 

D 25.000 

DF A - 

ES B - 

GO B - 

MA 
B acima de 25.000 

C 25.000 

MG A - 

MS 
B acima de 25.000 

C 25.000 

MT 
B acima de 25.000 

C 25.000 

PA 
B acima de 25.000 

C 25.000 

PB 
B acima de 25.000 

C 25.000 

PE 
B acima de 25.000 

C 25.000 

P1 
B acima de 25.000 

C 25.000 

PR A - 

RJ A - 

RN 
B acima de 25.000 

C 25.000 

RO 

B acima de 40.000 

C 40.000 

0 25.000 

C acima de 40.000 
RR 

D 40.000 

RS A - 

SC A - 

B acima de 25.000 
SE 

C 25.000 

SP A - 

TO 
B acima de 25.000 

C 25.000 

• 

• 

TABELA DE CATEGORIA SOCIOECONOMICA DE RADIO 

Ifusloss. Inivaporm 
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Relatdrio de Cotagno cotacbo rapida 1215 

Pesquisa realizada entre 29/11/2019 14:21:58 e 29/11/2019 14:22:48 

Relaterio gerado no dia 29/11/2019 14:24:22 (IP: 187,60.213.238) 

ITEM 	 PREOOS QUANTIDADE UNITARIO TOTAL 

1) servicos de suporte de divulgacao em comunicacao social 	 23 1 Unidade 21867,58 R$21.867,58 

Preto Compras Data 
Orgao Public° Identificacao Preto 

Governamentais Licitagao 

1 COMANDO DO EXERCITOICOLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE Dispensa de 01/07/2019 R$4.000,00 

Licitacao N° 

27/2019 

UASG: 160078 

2 PODER JUDICIARIO I Tribunal Superior do Trabalhol100  Regiao/DF N°Pregao:682019 25/10/2019 RS47.970,00 

UASG:80016 

3 MINISTRIO DA INFRAESTRUTURA I SECRETARIA EXECUTIVA N°Pregao:32019 01/11/2019 R$13.632,75 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OKAMENTO E UASG:390004 

ADMINISTRAcA0 I COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 

Valor Unitario R$21.867,58 

r.I 	(-1') 	r), CHt d r  

Valor Global: 
	

R$21.867,58 

 

Detalhamento dos 'tens 

 

Item 1 seivIco;-, do ',up): to do divulgacao em comunicocoo social  

 

   

Quantidade Descrigao 

1 Unidade 	servicos de suporte de divulgacao em comunicacao social. servico de divulgag5o do concurso de admissao 2019,veiculado em 

emissora de radio,com 160 insergoes de 30 segundos cada,com bonificacao de 8 merchans ao vivo e 80 insergoes bonificadas. 

Observagao 

Preco (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

orgao: COMANDO DO EXERCITO 

COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE 

Objeto: Servicos de Publicidade em Emissora de Radio para a Divulgacao do Concurso 

de Admissao do CMCG/2019. 

Descrigao: SERVICOS DE SUPORTE DE DIVULGACAO EM COMUNICACAO 

SOCIAL - SERVIcOS DE SUPORTE DE DIVULGAQA.0 EM COMUNICAcA0 

SOCIAL. SERVIc0 DE DIVULGAc AO DO CONCURSO DE ADMISSAO 

2019,VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO,COM 160 INSEROES DE 30 

SEGUNDOS CADA,COM BONIFICAcA0 DE 8 MERCHANS AO VIVO E 80 

INSEROES BON I FICADAS. 

R$4.000,00 

Data: 01/07/2019 00:00 

Modalidade: Dispensa de Licitacao 

SRP: NAO 

Identificacao: Dispensa de Licitacao N° 27/2019 / 

UASG: 160078 

Lote/Item: 1/1 

Ata: Link Ata 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 1 

1 / 4 



Ca t S er: 24988- Contratagao de servigos especializados de produgao, gravacao, edicao 

e distribuigao de produtos de radio e televisao de cunho jornalistico, informativo, 

educativo, institucional, de orientagao social e captagao das sessoes e eventos 

do Conselho Nacional de Justiga, corn fornecimento e manutengao de 

equipamentos. 

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

Unidade: Unidade 

UF: MS 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

11.127.386/0001-13 RADIO MEGA DE COMUNICACAO LTDA 	 R$4.000,00 

*VENCEDOR* 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Des cri ca o: SERVICOS DE SUPORTE DE DIVULGAQA0 EM COMUNICAcA0 SOCIAL. SERVIg0 DE DIVULGAQAO DO CONCURSO DE ADMISSAO 2019,VEICULADO 
EM EMISSORA DE RADIO,COM 160 INSERCOES DE 30 SEGUNDOS CADA,COM BONIFICAcA0 DE 8 MERCHANS AO VIVO E 80 INSEROES BONIFICADAS. 

Preco (Compras Governamentais) 2: Menor Preco 

Orgao: PODER JUDICIARIO 

Tribunal Superior do Trabalho 

108  Regiao/DF 

0 bjeto: Contratagao de servigo de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais 

locais, regionais e nacionais, revistas nacionais, emissoras de televisao e radio, 

alem de portais na internet, conforme condicoes, quantidades e exigencias 

estabelecidas no Anexo I deste Edital.. 

Descricao: Resenha de Notfcia / Agenciamento de Informacao / Sinopse / 

Recorte Notfcia - Contratacao de servigo de clipagem de noticias (clipping), 

veiculadas em jornais locals, regionais e nacionais, revistas nacionais, 

emissoras de televisao e radio, alem de portais na internet, a ser fornecido em 

lingua portuguesa por meio de ferramenta de busca, indexagao integrada, 

analise verbal dos documentos encontrados e estatisticas, de forma a permitir 

o uso e a divulgacao dessas informagOes na rede interna do Tribunal Regional 

do Trabalho da 108  Regiao, capturadas de mfdias impressas (quando for o 

caso) ou eletronica (on-line), conforme condigiies, quantidades e exigencias 

estabelecidas neste instrumento. 

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR  

RS47.970,00 

Data: 25/10/2019 14:08 

Modal ida de: Pregao Eletronico 

SRP: NAO 

Identificacao: N°Pregao:682019 / UASG:80016 

Lote/Item: /1 

At a: Link 9(a  

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 1 

Unidade: Unidade 

UF: DF 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

07.321.940/0001-21 ALVO PUBLIC() PUBLICIDADE LTDA 	 R$47.970,00 

*VENCEDOR* 

Marco: Marco nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: servico de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais locais, regionais e nacionais, revistas nacionais, emissoras de televisa. dio, ale 
m de portais na internet, a ser fornecido em lingua portuguesa por meio de ferramenta de busca, indexagao integrada, analise verbal dos docume 	ntrad 
os e estatisticas, de forma a permitir o uso e a divulgacao dessas informagaes na rede interna do Tribunal Regional do Trabalho da 108  Reg" • a 	de m 
fdias impressas (quando for o caso) ou eletronica (on-line). 

20.263.110/0001-53 FSBR - FABRICA DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA 	 R$48.810,00 

Marco: Marco nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Contratacao de servico de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais locais, regionais e nacionais, revistas nacionais, emissoras de telev 
isao e radio, alem de portais na internet, conforme condicOes, quantidades e exigencias estabelecidas no Anexo I deste Edital 

11.046.329/0001-00 NVTX8 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA- EP 	 R$49.000,00 

Marco: Marco nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Prestacao de servigos especializados de servigo de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais locals, regionais e nacionais, revistas naci 
onais, emissoras de televisao e radio, alem de portals na internet, a ser fornecido em lingua portuguesa por meio de ferramenta de busca, indexagao integrada, a 
nalise verbal dos documentos encontrados e estatisticas, de forma a permitir o uso e a divulgagao dessas informagoes na rede interna do Tribunal Regional do 
Trabalho da 10• Regiao, capturadas de midias impressas (quando for o caso) ou eletronica (on-line), conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecid 
as neste instrumento de acordo corn as especificacoes do edital e anexos. 

00.441.200/0001-80 SERGIO MACHADO REIS - EPP 	 R$90.000,00 
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R$13.632,75 

Data: 01/11/2019 09:31 

Modalidade: Pregao Eletronico 

SRP: NAO 

Identificacao: N°Pregao:32019 / UASG:390004 

Lote/Item: 1/4 

Ata: Link Ata  

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 2 

Unidade: Unidade 

UF: DF 

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 
	

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

09.308.405/0001-66 MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES EIRELI - EPP 	 R$13. 

* VENCEDOR * 

Marca: Marca nab informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descrigao: Clipping Nacional - Radio 

000 8 
CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA Fl L 

Maros: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descrigio: Contratacao de servico de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais locais, regionais e nacionais, revistas nacionais, emissoras de telev 
isao e radio, alem de portais na internet, a ser fornecido em lingua portuguesa por meio de ferramenta de busca, indexagao integrada, analise verbal dos docume 
ntos encontrados e estatfsticas, de forma a permitir o uso e a divulgacao dessas informagaes na rede interna do Tribunal Regional do Trabalho da 	Regiao, c 
apturadas de mfdias impressas (quando for o caso) ou eletronica (on-line), conforme condigoes, quantidades e exigdncias estabelecidas neste instrumento. 

02.038.465/0001-67 ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA - EPP 	 R$300.000,00 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descriglo: Servico de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais locais, regionais e nacionais, revistas nacionais, emissoras de televisao e radio, ale 
m de portals na internet, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Anexo I deste Edital. 

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME 	 R$360.000,00 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descrigao: Contratagao de servico de clipagem de noticias (clipping), veiculadas em jornais locais, regionais e nacionais, revistas nacionais, emissoras de telev 
isao e radio, alem de portais na internet, a ser fornecido em lingua portuguesa por meio de ferramenta de busca, indexacao integrada, analise verbal dos docume 
ntos encontrados e estatfsticas, de forma a permitir o uso e a divulgacao dessas informagoes na rede interna do Tribunal Regional do Trabalho da 10° Regiao, c 
apturadas de mfdias impressas (quando for o caso) ou eletronica (on-line), conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento. 

Preco (Compras Governamentais) 3: Menor Preco 

Orgao: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO 

COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 

Objeto: 0 objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratacao de servicos auxiliares, acess6rios e instrumentais a comunicacao 

social compreendendo monitoramento, analise de midia, mailing e 

producao/edicao de material de design grafico e audiovisual, para apoio 

Assessoria Especial de Comunicacao do Ministerio da Infraestrutura, conforme 

condigoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Edital e seus anexos.. 

Descricao: Servicos de Suporte de Divulgacao em Comunicagao Social. - Clipping 

Nacional - Radio 

37.998.358/0001-65 SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA 	 R$14.600,12 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 

05.969.672/0001-23 UNA MARKETING DE EVENTOS LTDA 	 R$25.584,75 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricio: 0 objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa pars a contratagao de servicos auxiliares, acessdrios e instrumentais a comu 
nicacao social compreendendo monitoramento, analise de mfdia, mailing e produgao/edigao de material de design grafico e audiovisual, para apoio a Assessori 
a Especial de Comunicagao do Ministerio da Infraestrutura, conforme condigoes, quantidades e exigencies estabelecidas neste Edital e seus anexos Clipping Na 
clonal - Radio 

03.958.504/0001-07 PARTNERSNET COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA 	 R$26.145,00 

Maros: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
DescricAo: Clipping Nacional - Radio 
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000U9 
CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA F L 

07.795.109/0001-01 GROW COMUNICACAO LTDA 	 R$30.925,80 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descrigio: Servigos de Suporte de Divulgagao em Comunicagao Social. 

22.749.216/0001-97 AKM SOLUCOES DIGITAIS LTDA 	 R831.000,50 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Radio MONITORAMENTO DA MIDIA COM FORTE INFLUNCIA E GRANDE AFINIDADE 0 monitoramento de Radio abrange urn grande num 
ero de emissoras dessa midia fundamental para entender o impacto da noticia em locais especfficos, gerando arquivos de audio editados. 

00.441.200/0001-80 SERGIO MACHADO REIS -EPP 	 R$35.109,00 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 

10.906.993/0001-19 APPROACH COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 	 R$35.482,50 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping RADIo 

02.038.465/0001-67 ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA - EPP 	 R$36.229,50 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 

11.468.883/0001-85 RRE PRODUTORA LTDA 	 R$36.976,50 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 

05.074.800/0001-70 CHROMA COMUNICACAO LTDA 	 R$37.163,25 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional Radio 

21.538.262/0001-84 R.W PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI 	 R$37.312,65 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Servigos de Suporte de Divulgagao em Comunicacao Social. 

07.271.878/0001-00 GRUPOJAM AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME 	 R$37 	26 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 

07.708.128/0001-53 I 4 PROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA - EPP 	 6,26 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Prestagao de servicos especializados de Clipping Nacional - Radio 

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA- ME 	 R$37.349,63 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 

17.298.685/0001-05 GB+ CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP 	 R837.349,96 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Clipping Nacional - Radio 
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Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 7 de novembro de 2019 13:59 
Para: 	 'rhawai@certto.com.br'; 'rhawai@hotmail.com'; 'ruidobbins@hotmail.com' 
Assunto: 	 OKAMENTO DE SERVIcOS DE RADIO 
Anexos: 	 OKAMENTO SERVIcOS DE RADIO - 2019 -.doc 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de servigos de radio, conforme descrigao em anexo! 

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

• 

• 



OOH.  

Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 7 de novembro de 2019 13:59 

Para: 	 'rotadosolfm@hotmail.com' 

Assunto: 	 ORCAMENTO DE SERVICOS DE RADIO 
Anexos: 	 ORCAMENTO SERVICOS DE RADIO - 2019 -.doc 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de servicos de radio, conforme descrigao em anexo! 

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

Confirme o recebimento! 

• 

• 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

0001  

De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de novembro de 2019 14:51 
Para: 	 'noticias@radiofronteira.com.br' 

Assunto: 	 ORCAMENTO DE SERVICOS DE RADIO 
Anexos: 	 ORCAMENTO SERVICOS DE RADIO - 2019 -.doc 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de servicos de radio, conforme descricao em anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Confirme o recebimento! 

• 

• 



licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 25 de novembro de 2019 14:51 
Para: 	 -Radio Menina FM 106,9"' 
Assunto: 	 ORCAMENTO DE SERVICOS DE RADIO 
Anexos: 	 OKAMENTO SERVIcOS DE RADIO - 2019 -.doc 

Boa tarde! 
Solicito orgamento de servicos de radio, conforme descrig5o em anexo! 

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

• 

• 



Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregdo Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

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

Aprovo o Projeto Basic° e Preliminarmente a autorizo a tramitagdo do processo cujo 
objeto é CONTRATAcAO DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA URBANA 
E RURAL DO MUNICfPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE CONTEODOS 
INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , devera tramitar pelos setores 
competentes corn vistas: 

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

2 - A elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitacao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboraga.o da minuta do instrumento convocatdrio da licitagao e da minuta do co 	to; 

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

Atenciosamente, 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

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



Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 10/12/2019, objeto: CONTRATAcAO DE RADIO 

• 
FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE 

PROGRAMAcAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREcOS., informamos a existencia de previsdo de recursos orgamentarios para 

assegurar o pagamento das obrigacOes decorrentes do Certame, sendo que o pagamento sera 

efetuado através da Dotagdo Orgamentaria abaixo descrita; 

DotacOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 350 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.0 
0 

Do Exercicio 

Respeitosamente, 

alter 
Tec. C t. CRC: PR-e46483/O-2 

CP : 23.90_19)59-53 

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



Tramitacao do Processo 
Processo: 3222/2019 	 Data:10/12/2019 15:53 	Situagao: Encam in hado 

Requerente: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACAO - Versao: 3 

Descricao: REF A CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL 

Pagina 1 de 1 

0 0 0126 

Ocorrencia: 4 
	

Data: 11/12/2019 17:14:00 	 Previsao 01/01/2020 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcAO 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:Realizada a analise do edital e minuta contratual. Encaminho o PA ao Setor de Licitagdes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Jurldico Previo a publicagao do edital. 

Att. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia: 3 	 Data: 11/12/2019 17:13:00 	 Previsao 24/12/2019 

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

Etapa: PROCURADORIA 
	

Confirmagao: nao 

Descrigao: Encaminho este PA para analise previa! 

Ocorrencia: 2 	 Data: 10/12/2019 15:53:00 	 Previsao: 31/12/2019 

De: SIMONE MARIA STACH 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descricao: REF A CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL 

Ocorrencia: 1 

De:SIMONE MARIA STACH 

Etapa: ETAPA INICIAL 

Descrigao:Abertura do processo. 

Data: 10/12/2019 15:53:16 	 Previsao 31/12/2019 

Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Confirmagao: nao 

 

STP 500.2060x rptProcessoFicha 	 ROSELIA, 13/12/201900:27:27 



Municipio de Capanema - PR 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 

SISTEMA REGISTRO DE PREcOS 

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

Administragao, mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria n° 7.280, de 07 de dezembro de 
2018, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, 
farce realizar licitagdo na modalidade PREGAO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREcOS, tipo MENOR PRECO, para aquisicao parcelada dos objetos descritos 
no item 2 deste edital, conforme as condigoes estabelecidas no Projeto Basico e neste Edital. 0 
Procedimento licitatOrio observara integralmente as disposigOes da Lei n°. 10.520/02, do 
Decreto Municipal n°. 4.118/07, do Decreto Federal n°. 7.892/13, e, subsidiariamente, da Lei 
n°. 8.666/93. 

• 
1.2. A licitagao sera subdivida em itens, conforme tabela constante do Projeto Basico, 

facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse. 
1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera o MENOR PREcO POR LOTE, observadas as 

exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagOes do objeto. 
1.4. 0 Edital podera ser retirado ou consultado por qualquer interessado, no site: 

www.capanema.pr.gov.br- Editais de licitacao e Licitacoes na Integra 	ou na sede da 
Prefeitura sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro, Setor de 
Licitacoes, durante o horario de expediente das 7:45 h as 11:30h e das 13:15h as 17:30 
horas ate a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA 
DE PREcOS" E " DOCUMETAcA0 DE HABILITAcA0". 

1.5. DA SESSAO POBLICA DO PREGAO PRESENCIAL 

1.5.1. 0 PREGAO sera realizado dia 28/01/2020 corn inicio as 13H3Omin., no 

Setor de Licitagao da Prefeitura Municipal, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1.080, 

centro, na cidade de Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 
1.6.Integram o presente EDITAL, independentemente de transcrigao: • 	Projeto Basico; 
• Anexo I - Modelo de declaragdo de pleno atendimento aos requisitos de habi 
• Anexo II - Modelo de procuragao para credenciamento; 
• Anexo III - Modelo de Declaragdo Unificada; 
• Anexo IV - Modelo de declaragao de micro empresa e empresa de pequeno porte; 
• Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Pregos; 
• Anexo VI- Proposta de pregos; 
• Anexo VII- Orientacao para geracao/redacao da proposta de precos em programa 

especifico do Municipio. 

1.7. Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentagao da PROPOSTA e DOCUMENTOS 
DE HABILITA00, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de 
sua composigao, tomando conhecimento, assim, das condigOes administrativas e tecnicas que 
nortearao o desenvolvimento do PREGAO e a formalizacdo CONTRATUAL, que podera ser 
substituido por Nota de Empenho nos termos que se dispoe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, 
de sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverao ser observados, ainda 
que nao repetidos em outros. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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1.8. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser 

gravada pela Administragdo Municipal, através de equipamento audio visual prOprio. 

2.OBJETO: 

2.1. 0 objeto deste Pregao é a CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 

MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR) PARA 

DIVULGAQA0 DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE 

INTERESSE DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , 

conforme especificagOes constantes no Projeto Basic°. 

2.2. A quantidade constante no Projeto Basic° sao previsoes realizadas a partir das  

aquisicoes que esta Municipalidade pretende realizar na validade na Ata de Registro de  

• Precos, porem, nao se obrigando a Administracao a aquisicao total.  
2.3. Edital e seus anexos poderio ser obtidos através da internet pelo endereco . 

www.capanema.pr.gov.br, link LICITAcOES , EDITAIS DE LICITAcA0 E LICITAOES NA 1/4- 
INTEGRA. 	 • 	- :•••P.: 

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

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

através da Secretaria de Administracao e o(s) vencedor(es) do certame, ter** validade de 12 
(doze) meses, a partir de sua assinatura. 

4. DA DESPESA 
4.1. A despesa corn a aquisicao dos servicos é estimada em R$ 120.590,04 (Cento e V' to 

Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quatro Centavos), conforme o orcamento est 	Ivo 
• disposto no Projeto Basico. 

Dotaciies 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Fluxional programatica Fonte 
de 
recurs() 

Natureza da 
despesa 

Po 
fonte 

2019 350 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

5. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 

5.1. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administracao. 

5.3. A ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 

Orgao ou entidade da administracao publica que nao tenha participado do certame licitatOrio, 

mediante anuencia do Orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condicties e as regras estabelecidas no Decreto n° 7.892/13, e 

na Lei n° 8.666/93. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Eone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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5.4. Os Orgaos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem 

fazer use da ata de registro de pregos, deverao consultar o Orgao gerenciador da ata para 

manifestagao sobre a possibilidade de adesao. 

5.5 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as 

condigOes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento, desde que este 

fornecimento nao prejudique as obrigagOes anteriormente assumidas corn o Orgao gerenciador 

e Orgaos participantes. 

5.6. As aquisigOes ou contratagOes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, 

por Orgao ou entidade, a cern por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatOrio 

e registrados na ata de registro de pregos para o Orgao gerenciador e Orgaos participantes. 

5.7. As adesOes ata de registro de precos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do . 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o Orgao gerenciador e 

Orgaos participantes, independente do numero de Orgaos nao participantes que eventualmente 

aderirem. 

5.8.Ao Orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos 

cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagOes contratualmente assumidas e a 

aplicagao, observada a ampla defesa e o contraditOrio, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de clausulas contratuais, ern relagao as suas prOprias contratagOes, 

informando as ocorrencias ao Orgao gerenciador. 

6. DA PARTICIPAcA0 NA LICITAcA0 

6.1.Poderao participar desta licitagdo todos os interessados, do ramo pertinente ao objeto, 

que preencham as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos. 
6.2.Sera vedada a participagao de empresas: 

• a) Declaradas inid6neas para licitar e contratar corn a Administragao Pith 

b) Impedidas de licitar e contratar corn a Uniao, Estados, DistritoyLe" eral 
Municipios, nos termos do art. 7° da Lei n° 10.520/2002; 

c) Suspensas, temporariamente, de participagdo em licitagdo e impedidas de 
contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei n° 8.666/1993; 

d) Reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituigao; 

e) Enquadradas nas disposigaes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alteragOes posteriores, ou ainda, Sob processo de falencia, concordata ou recuperagao judicial 
ou extrajudicial de credito. 

6.3. Sera permitida a participagao de cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestao operacional adequado ao objeto desta licitagao, corn compartilhamento ou rodizio das 
atividades de coordenagdo e supervisao da execugdo dos servigos, e desde que os servigos 
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contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 
intermediagdo ou subcontratagao. 

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

6.5. A empresa que for participar da Sessao de Licitacao devera preencher 
obrigatoriamente o breve cadastro que esti no site do municipio conforme abaixo 
acessando o site: http://www.capanema.pr.gov.br/ em seguida entre no Link licitacoes, 
depois Editais de Licitacao e Licitacao na integra, escolha Pregio Presencial e qual voce 
quer 	 participar, 	 Entre 	 no 	 link: 

• 
http: / /www.capanema.pr.gov.br/ transparencia/ adm / licitacoes/ cadastro , (esse Cadastro 
é obrigatorio, a empresa que nao o fizer nao podera participar do Processo Licitatorio). 
Esses dados sera° encaminhados automaticamente para o e-mail: 
licitacao*capanema.pr.gov.br e licitacao.capanemaAgmail.com, voce recebera a seguinte 
mensagem "Cadastro enviado corn sucesso. Ern breve entraremos em contato. " 

7. DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 

7.1. Ate 05 (cinco) dias irteis antes da data fixada para abertura da sessao pUblica, 

qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatOrio do pregao, conforme item 7.5 deste edital. 

7.1.1.Cabera ao pregoeiro decidir sobre a impugnagdo no prazo de ate 48 (quarenta 

e oito) horas, contado a partir do protocolo. 

7.1.2. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada 

nova data para realizagdo do certame. 

7.2.0s pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatOrio deverao er v ados • 	ao pregoeiro ate 03 (tres) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da 
 

sessa:Br blica, 
y 

exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no edital. 

7.3. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os • . os pre istos no 

certame. 

7.4. As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serao 

autuados no processo licitatOrio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado. 

7.5. Qualquer impugnagao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderegada a Divisdo de 

Licitagoes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a 

data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 7.1 deste edital. 

8. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADOS 

8.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condigOes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 
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8.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, 

em conformidade corn as disposicOes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 

Complementar n° 123/ corn alteragoes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo 

tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP. 

8.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrado nos limites definidos 

pelo art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 
8.2. A fruigao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 

independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtencao do regime tributario simplificado. 

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

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

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

preambulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como 
participante deste Pregao, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento 
equivalente, e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao publica 
em nome do licitante. 

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

9.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habili 	nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento pfiblico de pro 	, ou 

1111 particular corn firma reconhecida, ou documento equivalente. 
9.4. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario indi du = devem 

ostentar a competencia do representante do licitante para representklo ran e terceiros. 
9.5. 0 instrumento de procuracao public°, ou particular corn firma reconhecida, deve 

ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os 
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de 
constituigao da empresa ou do registro como empresario individual. 

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

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

10. DA ABERTURA DA SESSAO 
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10.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao pUblica, na data, horario e local 
indicados no preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, apOs a fase de 
credenciamento, devera apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

a) Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitagdo (conforme modelo 

anexo); 

b) Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo anexo), 

sob pena de nao usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 

123, de 2006. 

b)1. A declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme 

• 
modelo anexo), devera estar acompanhada da Certidao simplificada de registro do 

comercio - Junta Comercial - do Estado sede da licitante, cuja pesquisa tenha sida 

realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos 

envelopes; 
10.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 

qualquer das vedagoes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, nao 
podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, nao devera 
apresentar a respectiva declaragdo. 

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

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO 

MUNICfPIO DE CAPANEMA-PR 

PREGAO SRP N° 123/2019 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

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

10.4.1. Nessa hipOtese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invOlucro 

Unico, enderegado diretamente a Comissao, corn a seguinte identificagdo: 

A COMISSAO DE LICITACAO 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

PREGAO SRP N° 123/2019 

SESSAO EM - 28/01/2020 AS 13H30M 

10.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de 
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao 
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) ate a hora marcada no Preambulo deste 
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio. 

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

10.5.2. Apes o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que 
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 

10.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando 
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a 
justificativa para eventual atraso. 

10.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condigOes acima estipuladas nao gerardo 
efeitos como proposta. 

10.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitard o licitante 
a sangOes previstas neste Edital. 

11. DA PROPOSTA DE PREcO 
11.1. A proposta de precos, emitida por computador, SOMENTE conforme modelo 

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

11.1.1. As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o material 

ofertado, indicando a marca, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que 

for aplicavel, bern como os valores unitarios e o total, sob pena de desclassificagao de sua 

proposta. 
11.1.1.1. Quando se tratar de servico fica facultativo o use da Marca, pois 

entende-se que o servico sera executado pelo empresa proponente.  

11.1.2. Prego unitario e total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando as ciu- ntidades constantes 

do Projeto Basico. 
11.1.3. 0 licitante devera observar o valor ma.,,dmo especificado no Projeto Basic°, 

sob pena de desclassificagao de sua proposta. 
11.2. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugao do objeto. 
11.3. As propostas terao validade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do 

dia da licitacao. 

11.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para 

contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
11.4. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 
11.5. Ao assinar a Proposta de Pregos, o proponente estard assumindo automaticamente 

o cumprimento de todas as condigOes la estabelecidas. 
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11.6. A proposta de pregos padrao do sistema, depois de preenchida, tarnbem devera ser 

salva em Pen-Drive ou CD-ROM e entregue ao Pregoeiro no momento do Credenciamento ou 

dentro do Envelope n° 01 (PROPOSTA DE PREcOS), para fins de langarnento no Sistema de 

julgamento. 

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

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

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

12.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata. 
12.3. 0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor prego e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), 

• relativamente a de menor prego, para participagao na fase de lances. 
12.4. Quando nao forem verificadas, no minimo, tres propostas escritas de pregos nas 

condigaes definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas 
subsequentes, ate o ma.)dmo de tits, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

• 

13. DA FORMUcAcA0 DOS LANCES E DAS REGRAS DE DESEMPATE 
13.1. Classificadas as propostas, de acordo corn o Edital, o Pregoeiro dares inicio a etapa 

de apresentagdo de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

0 lance devera ser ofertado POR LOTE. 
13.2. 0 Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de major 
prego e os demais, em ordem decrescente de valor. 

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

13.4. Nao podera haver desistancia dos lances ofertados, sujeitando-se o 	p • nente 
desistente a penalidade de multa de 2% sobre o valor maxim° do objeto 	sto no 
Projeto Basic°. 

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

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

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

13.8. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo 
estabelecido, serao convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio 
do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 
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13.9. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no 
referido intervalo de 5% (cinco por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes 
primeiro podera apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

13.10. Havendo e3dto neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumird a condicao de 
melhor classificada no certame, para fins de aceitacao. Nao havendo exit°, ou tendo sido a 
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda nao existindo ME/EPP/COOP 
participante, prevalecera a classificacao inicial. 

13.11. Somente apOs o procedimento de desempate ficticio, quando houver, e a 
classificagao final dos licitantes, sera cabivel a negociagao de preco junto ao fornecedor 
classificado em primeiro lugar 

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

Produzidos no Pais; 

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no Pais. 
13.13. Persistindo o empate, o criterio de desempate sera o sorteio. 
13.14. Durante a sessao publica é permitido a urn licitante fazer lance igual ao de um 

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

13.14.1. Nao serao permitidos lances identicos nos casos nao previstos no subitem 

anterior. 

13.14.2. 0 desempate nos casos previstos no subitem 13.14 se dares nos termos do 

item 13 deste edital. 

13.14.3. Caso haja empate nos termos do item 13.14 entre empresas enquadradas 

como ME/EPP e nao enquadradas, o desempate sera por meio de sorteio. 
13.15.Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro soder . • egociar 

com o licitante para que seja obtido melhor prego, observado o criterio de julg.. 	ao se 
admitindo negociar condigOes diferentes daquelas previstas neste Edital.  

13.16. ApOs a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitaca• 	gamento 
da proposta. 

DA ACEITAcA0 E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
14.1. 0 Pregoeiro examinard a proposta classificada ern primeiro lugar quanto 

compatibilidade do preco em relagao ao valor estimado para a contratagao e sua exequibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especificaeoles do objeto. 

14.2. 0 Pregoeiro podera solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento 
contendo as caracteristicas do material ofertado, sob pena de nao aceitacao da proposta. 

14.3. Caso a compatibilidade com as especificagoes demandadas, sobretudo quanto a 
padr6es de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos no subitem 
anterior, o Pregoeiro exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, 
sob pena de nao aceitacao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias uteis  
contados da solicitacao. 

14.4. No caso de nao haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 
havendo entrega de amostra fora das especificagOes previstas neste Edital, a proposta do 
licitante sera recusada. 
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14.5. Os exemplares colocados a disposigao da Administragdo serao tratados como 
protOtipos, podendo ser avaliados pela equipe tecnica responsavel pela analise. 

14.6. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administragdo todas as condigOes 
indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua 
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

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

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

14.9. Nessa situacao, o Pregoeiro podera negociar com o licitante para que seja obtido 
prego melhor. 

14.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao 
alterem sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a 

• todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo. 
14.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua 

condigao de habilitagao, na forma determinada neste Edital. 

15. DA HABILITAcA0 
15.1. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera verificar o eventual 
descumprimento das condigoes de participagao, especialmente quanto a existencia de sangdo 
que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

Consulta ao portal do TCE / PR quanto aos impedidos de licitar 

(http: / / servicos .tce . pr. gov.br / tcepr / municipal/ ail/ ConsultarImpedidosWeb.aspx) ; 

b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 

c) SICAF; 

d) Cadastro Nacional de Empresas InidOneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

• 
e) Cadastro Nacional de CondenagOes Civeis por Atos de Improbidade 	trativa, 

mantido 	 pelo 	 Conselho 	 Nacional 	 de 	 Justiga 

(www.cni.ius.br  /improbidade adm /consultar requerido.php). 
15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empres icitante e tambem de 

seu sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que preve, dentre as sangOes 
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de 
contratar corn o Poder Pdblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja s6cio 
majoritario 

15.3. Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por 
falta de condigap de participagao. 

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

15.4.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURIDICA: 

No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Pdblico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
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na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatOrio de seus 

administradores; 

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as 

alteragoes ou da consolidacao respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus 

administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 

comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de cooperativa: 

e.1) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, corn a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede; 

e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata 

da assembleia que os aprovou; 

e.4) Os editais de convocacao das fres filtimas assembleias gerais 

extraordinarias; 

e.5) A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa 

a contratar o objeto da licitagdo; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira ern funcionamento no Pais: 

decreto de autorizacao; 

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada a re tro do 

an comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao an -nor a 90 

i  (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo o pre t . t a alinea 

"c" deste subitem; 

15.4.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, corn 

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar corn data 

superior a 60 (sessenta dias o 0(a) Pregoeiro(a) 	podera consultar o site: 

http: / /www.receita.fazenda.gov.br/ pessoajuridica/ cnpj / cnpjreva/ cnpjreva solicitacao.a  

sp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera 

desclassificada); 
b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico 

(FGTS), demonstrando a situagdo regular, expedido pela Caixa EconOmica Federal; 
c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta 

Negativa da Divida Ativa da Unido e Receita Federal); 
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c.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos 
Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificagao da correspondente 
autenticidade 	nos 	se guintes 	enderegos 	eletrOnicos: 	www. receita. fazenda. gov  . bre 
www.pgfn.fazenda.gov.br. 

d) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federagao 
da sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

15.4.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 

a) Certidao negativa de falencia ou recuperagdo judicial, ou liquidagao judicial, 

ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

• ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prOpria certidao, ou, na omissao 

desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentagao; 

15.4.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12:440/ 11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

15.4.5.QUALIFICAcAO TECNICA: 
a) Comprovacao do Contrato de concessio ou permissio celebrado 

corn o Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacao e Comunicacoes; 
b) Comprovacao da Outorga de radiofrequencia sonora em frequencia 

Modulada conforme Decreto n° 8.139/2013. 

15.5. DOCUMENT/WA° COMPLEMENTAR (DECLARAcOES): 
a) Anexo III - Modelo de Declaragao Unificada 

• 15.6. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcAO (envelope n° 02) poderao ser a 	ntados 

em original, ou por qualquer processo de cOpia desde que autenticada por carton• 	petente, 

ou cOpia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou F . onario do 

Setor de Licitagoes, no decorrer da sessao desde que o original e ja na posse do 
representante credenciado, ou ainda por meio de publicagao em Orgao da imprensa oficial, e 

inclusive expedidos via Internet. 

15.7. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 

deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Orgao 

expedidor, ou, na hipOtese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos ithimos 

90 dias contados da data da abertura da sessao piiblica. 

15.8. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacio 

exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restricao, sob pena de desclassificacao  (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

15.9. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, 

sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento 
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em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual period°, a 

criterio da Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento 

do debit°, e emissao de eventuais certidees negativas ou positivas corn efeito de certidao 

negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

15.10. 	 A declaracao do vencedor do 

certame acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao, aguardando-se 

os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 

6.204/07); 

15.11. A nao regularizacao da documentagao, no prazo previsto acima, implicara 

decadencia do direito a contratagao, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da Lei n° 

8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a 

• assinatura do contrato, ou revogar a licitagao. 

15.12. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 15 e seus subitens sera 

desclassificado. 

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo 

de ate 24 (vinte e quatro) horas, a contar da eventual solicitagao do Pregoeiro. 

16.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou 

digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

16.1.2. A proposta final devera conter a indicacao do banco, nUmero da conta e 

agencia do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
16.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao 

no decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sangdo a Contratada, se for o caso. 
16.3. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como rryelrca, modelo, 

tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada. 

17. DOS RECURSOS 
17.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase d egularizacao fiscal, caso 0 

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

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

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

17.4. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ficara adstrita a 
verificacao da tempestividade e da existencia de motivacao da intencao de recorrer. 
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17.5. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme 
o caso, importard invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

17.6. Nan serao conhecidos os recursos cujas razOes forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 

17.7. As decisOes Administrativas sobre os Recursos Administrativo serao autuadas no 
processo licitatOrio e estaran disponiveis para consulta por qualquer interessado. 

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

18. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAPAO 
18.1. 0 objeto da licitagan sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, apOs a regular 
decisdo dos recursos apresentados. 

18.2. ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologard o procedimento licitatorio. 

19. DA FORMALIZA00 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
19.1. Homologado o resultado da licitagao, o Orgao gerenciador, respeitada a ordem de 

classificagao e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocard os interessados 
para, no prazo de ate 05 (cinco) dias nteis, contados da data da convocagao, procederem 
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a qual, apOs cumpridos os requisitos de publicidade, 
tera efeito de compromisso de fornecimento nas condigoes estabelecidas. 

0 prazo previsto podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pelo Orgao gerenciador. 

A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 
estabelecido pela Administragao ensejara a aplicagao das penalidades estabelecidas em lei ou 
no presente instrumento convocatOrio. 

E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar a ata de registr 	pregos 
no prazo e concligOes estabelecidos, convocar os licitantes remanescent 	dem de 
classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigOes propostas 	primeiro 
classificado. 

Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto n° 	3, serao 
registrados em ata os pregos e quantitativos dos licitantes que acei 	cotar 	ens corn 
pregos iguais ao do licitante mais bem classificado, segundo a ordem de classificagao baseada 
na ultima proposta apresentada durante a fase competitiva, que devera ser observada para fins 
de eventual contratacao. 

No momento da assinatura da Ata a Administracao verificara se os licitantes mantem as 
mesmas condigoes de habilitagao consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas durante 
toda a vigencia da ata. 

Constatada a irregularidade no SICAF, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hip6tese de cancelamento 
do registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13, o Departamento de LicitagOes 
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificagdo para assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente. 

20. DA VIGENCIA DA ATA 
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20.1. A Ata de Registro de Pregos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de 

SIIta'assinatura. • 

21. DA ALTERAcA0 E DO CANCELAMENTO DA ATA 
21.1. A alteragao da Ata de Registro de Pregos e o cancelamento do registro do fornecedor 

obedecerao a disciplina do Decreto n° 7.892/13, conforme previsto na Ata de Registro de Pregos 
anexa ao Edital.• 

21.2. E.  vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 
inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da 
possibilidade de alteragOes dos contratos eventualmente firmados. 

22. DA CONTRATAcA0 COM OS FORNECEDORES 

22.1 A contratagao corn o fornecedor registrado, de acordo corn a necessidade do Organ, 

sera formalizada por intermedio da Ata de Registro de Pregos. 

22.1.1. As condigOes de aquisigao constam do Projeto Basico anexo ao Edital e da Ata 

de Registro de Precos, e poderao ser detalhadas, ern cada aquisigao especifica, no respectivo 

requerimento elaborado. 

22.1.2. 0 Organ devera assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece 

vantajoso, mediante realizagao de pesquisa de mercado previa a aquisigao (artigo 9°, inciso XI, 

o Decreto n° 7.892, de 2013). 

22.2. 0 Orgao convocard a fornecedora corn prego registrado em Ata para, a cada 

coritratagao, e dentro do praz6 de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias nteis, efetuar a 

retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, 

sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sangoes previstas no Edital e na 

Ata. de Registro de Pregos. 

22.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o Orgao ou enti 	para 

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento e 	nte, a 

Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite, mediante co 	ndencia 

postal corn aviso de recebimento (AR) ou meio eletreinico, para que seja assi 	irado no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

22.2.2. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao 

justificada do fornecedor e aceita pela Administragao, desde que se respeite o prazo de validade 

da Ata. 

22.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissao da Nota de Empenho, a Contratante 

podera realizar consulta online ao SICAF, para identificar possivel proibigao de contratar corn o 

Poder Public° e verificar a manutencao das condigOes de habilitagao, cujos resultados sera() 

anexados aos autos do processo. 

• 22.4. A Contratada • 	 devera manter durante toda a execugao da contratagao, em 

compatibilidade corn as obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagao 

exigidas na licitagao. 
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22.5. Correrao por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a 

incidir sobre o Contrato. 

22.6.E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto do contrato. 

22.7. Durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, a fiscalizacao sera exercida por urn 

representante da Contratante, ao qual competird registrar em relatOrio todas as ocorrencias e 

as deficiencias verificadas e dirimir as chavidas que surgirem durante sua vigencia, de tudo 

dando ciencia a Administracao. 

23.D0 PREcO 

23.1. Durante a vigencia do contrato, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

24.CONDIOES DE AQuisicAo E DE ENTREGA DO OBJETO 

24.1. A empresa vencedora do certame devera executar os servicos solicitados 

imediatamente  ape's a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de 

Capanema,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de 

compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

24.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informacOes: 

Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

Descricao dos servicos a serem adquiridos; 

Local onde sera() entregues os servicos; 

Prazo para entrega dos servicos; 

Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 

Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 

Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

24.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras d•V icipio 

que verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhard o respectivo ed 	e presa 

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenh•. 

24.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos servicos caso estes sejam  

solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 24.2.  

24.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou 

penalizacao para a empresa vencedora do certame.  

24.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

24.6. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa 

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, 

configurando a ma-fe da contratacao, 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.  
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24.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de  

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos servicos.  

24.8. As solicitagoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de  

Precos, 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 orgao interno e externos.  

25.DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

25.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

25.1.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condigOes, no prazo, quantidades 

e locals indicados pelo Municipio, em estrita observancia das especificagOes do Edital, do Projeto 

• Basico e da proposta; 

25.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, constando 

detalhadamente as indicagOes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedencia e prazo de 

garantia; 

25.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da aquisigao, de acordo 

corn os artigos 12, 13, 18 e 26, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

25.1.3.1. Este dever implica na obrigacao de, a criterio da Administragae, substituir, 

as suas expensas, no prazo maxim° fixado no Projeto Basico e Edital, o material corn avarias 

ou defeitos; 

25.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragdo, inerentes ao 

objeto da presente licitagdo; 

25.1.5. Comunicar a Administraga.o, no prazo minimo de 24 (vinte e qua-4) horas 

que antecede a data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cum-off ento do 

ID prazo previsto, corn a devida comprovacao; 
411 

25.1.6. Manter, durante toda a execugao da Ata de Registro • - Pregos, em 

compatibilidade corn as obrigagOes assumidas, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagdo 

exigidas na licitagdo; 

25.1.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que esta obrigada, exceto 

nas condigOes autorizadas no Projeto Basico ou na minuta de Ata de Registro de Pregos; 

25.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestaga.o 

de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato; 

25.1.9. Efetuar a entrega do material corn seus proprios equipamentos e funcionarios; 

26.DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE 
26.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

26.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 
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26.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material 

recebido provisoriamente corn as especificacOes constantes do Edital e da proposta, para fins 

ele aceitacao e recebimento definitivos; 

26.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA, 

através de servidor efetivo especialmente designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

27. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
27.1. A Contratada é responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao da Ata de Registro de Precos. 
27.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato e de vicios ocultos do 
objeto adquirido. 

28.DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LicITAcAo 
28.1. Quando a entrega do objeto for realizada, cabers a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de prepos, o qual 

verificara o servico fornecido e confeccionard urn termo de recebimento provisorio,  

identificando os servicos recebidos, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada 

entregou os servicos na data estipulada na solicitacao, fornecendo uma copia do 

documento a CONTRATADA.  

28.1.1.Juntamente com a entrega do servico, a CONTRATADA devera 

apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de 

Compras do Municipio. 

28.2.Apos o recebimento provisorio, o Municipio, por meio de comis A • de 

recebimento, formada por tres servidores efetivos, realizara, no prazo de ate 1Toyt0 inze)  

dias, a liquidacao da aquisicao, isto é, a verificacao da compatibilidade do servico t gue  

corn as especificacoes do Projeto Basic() e do solicitacao mencionado no ite • 4. ,Para 

fins de recebimento definitivo.  
28.2.1. As solicitacoes mencionados no item 24.2. deverao ser carimbados e  

assinados pela comissao de recebimento, _para fins de recebimento definitivo dos servicos, 
os quais serao armazenados em arquivo proprio do Controle Interno ou do Departamento 
de Compras do Municipio.  

28.3. A Comissao realizard inspecao minuciosa de todo o servico, por meio de  

servidores piiblicos efetivos competentes ou do fiscal da Ata de Registro de Precos, 

acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao de compra, corn a 

finalidade de verificar a adequacao do servico e constatar e relacionar a quantidade do 

servico a que vier ser recusada.  

28.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 

o servico em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da qualidade dos 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigol de SOUZA, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3,552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

servicos entregues, cabendo a fiscalizagdo nao atestar o recebimento dos objetos ate que sejam 

sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas. 

28.3.2.No caso de servigo rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 

outro sem defeito ou de acordo corn o Projeto Basic° e solicitagao, dentro do prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado da notificagdo enviada pelo Municipio, sob pena de aplicagdo 

das sangOes previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos 

da operagdo de troca. 

28.4. ApOs tal inspecao e eventuais regularizagOes de pendencias, sera lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, ern 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalizagdo, relatando as eventuais pendencias verificadas e os produtos substituidos, para 

posterior emissao de Nota fiscal dos servigos fornecidos, disponibilizando uma das vias para 

• a empresa contratada.  

28.4.1.Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado  

tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo  

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante 05 (cinco) 

dias anteriores a exaustao do prazo.  

28.4.2. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, ern 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

forga das disposigaes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

28.5.A notificagao a que se refere o item 28.3.2 podera ser encaminhada via e-mail para 

a CONTRATADA. 

28.6.A ausencia de confeccio do termo de recebimento provisorio ou definitivo nos  

termos deste edital ensejara a responsabilizacao administrativa dos agentes e se dores  

pablicos que se omitirem.  • 
29.D0 PAGAMENTO 

29.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/ PR, de fo - . parcelada, de  
acordo corn as solicitacoes encaminhadas a Contratada, conforme as necessidades da 
Administracao Municipal;  

29.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao 
recebimento definitivo, nos termos do item 28 deste edital. 

29.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 
enderecos eletronicos: empenhoacapanema.pr.gov.br  e/ou comprasacapanema.pr.gov.br, ou 
entregue nas maos dos servidores designados para o Pagamento.  

29.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
29.5.A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado 

da empresa informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. 
29.6.Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 

Fiscais e/ou Faturas. 
29.7. A nota fiscal devera ser emitida pela prOpria Contratada, obrigatoriamente com o 

ntimero de inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas de 
pregos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn outros 
CNPJ's. 
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29.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores 
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA 
apresente situacao regular. 

29.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 
atualizagao monetaria do valor devido. 

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

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no  
respectivo Ines do pagamento;  

b) Termo de recebimento definitivo dos servicos fornecidos.  
29.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras 
disposigoes contratuais. 

29.12. 2 vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada 

neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 

sob pena de aplicagao das sangOes previstas no edital e indenizagdo pelos danos decorrentes. 

29.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o 

pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hip6tese, o prazo para pagamento iniciar sea apps a regularizagdo da situagdo, nao acarretando 

qualquer Onus para a Contratante. 

29.14. A Administracao somente efetuara o pagamento ap6s a ocorrencia das 

seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

29.14.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referen s 

aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou 

29.14.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a Co 	t a do 

• Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo i 	a na 

contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza = SQ nos 

termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950 

29.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengdo 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. 

29.16. A Administragao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as  

multas e/ou indenizagOes devidas pela Contratada. 

29.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a Contratada sera precedido de 

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla defesa, corn 

os recursos e meios que lhes sao inerentes. 
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29.18.E vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes da 

ata de registro de pregos. 

30.DAS INFRACOES E DAS SANOES ADMINISTRATIVAS 

30.1. Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

licitagdo: 

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

do prazo de validade da proposta; 

Apresentar documentagdo falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

Comportar-se de modo inidoneo; 

Cometer fraude fiscal; 

Fizer declaragao falsa; 

Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

30.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no 

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

sancoes: 

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

pela conduta do licitante; 

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

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

30.3. Em caso de inexecuc.:do do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita,ra de 

execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes pre 	as, a 

Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa 

30.3.1. Advertencia por escrito; 

30.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, iculada sobre 

o valor total da ata de registro de precos, limitada ao percentual mbdmo de 10% do valor 

total da respectiva ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por 

infracao a qualquer clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao 

especificada na alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 °A) sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de 

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

Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando 

configurada a inexecucao total da ata. 
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30.3.3.Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de 

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

30.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo 

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

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

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

prazo de 02 (dois) anos. 

30.4. As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 

contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo poderao 

tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragdo em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

30.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contradit6rio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na 

Lei n° 9.784/99. 

30.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragdo. 

30.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragao Publica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

30.8. As demais sanciies sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 

30.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em co 	cao a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano c 	do a 

Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 

30.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo 	o 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. 

30.11. As penalidades serao obrigatoriamcnte registradas no SICAF. 

30.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

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

31. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

31.1. Constituem motivo para o cancelamento do registro: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas constantes no edital e na ata de registro de pregos, 

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

pregos, bem como especificagOes do material e prazos de entrega; 

c) 0 atraso injustificado na entrega do material; 

d) A paralisagao da entrega do material, sem justa causa e previa comunicagdo a 

Administragao; 

e) A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao 

admitidas neste edital e na ata de registro de pregos; 

1) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragdo; 

g) 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para 

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

h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do 

art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

i) A decretagdo de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

j)A dissolugdo da sociedade ou o falecimento da Contratada; 

k) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execugdo do contrato; 

1) RazOes de inter esse 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; 

m)A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo 

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

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesm,, tirazo, 

independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagejes pelas . 	as e -.49. 
contratualmente imprevistas desmobilizagOes e mobilizagOes e outran previstas, assetb ado ao 

ittcontratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento d.: 0 %agOes 

assumidas ate que seja normalizada a situagdo; 

n) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devido pela Administragao 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, jd recebidas, salvo em caso de calamidade 

pUblica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 

optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a situacao; 

o) A nao liberagdo, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para entrega 

dos servigos, nos prazos contratuais; 

p]A ocorrencia de caso fortuito ou de forga major, regularrnente comprovada, 

impeditiva do fornecimento dos servigos; 

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

prejuizo das sangOes penais cabiveis. 
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31.2. 0 cancelamento, devidamente motivado nos autos, sera precedido de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

32. DA REVOGAcA0 DO PROCEDIMENTO 
32.1. A Administragao podera revogar a licitacao por razoes de interesse pUblico 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta. 

32.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraclitorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

33. DA ANULAcA0 DO PROCEDIMENTO 
33.1. A Administracao, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o 

procedimento quando eivado de vicio insanavel. 
33.2. A anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditbrio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

33.3. A nulidade do procedimento de licitagdo nao gera obrigacao de indenizar pela 
Administragdo. 

33.4. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejain consequencias do ato anulado. 

33.5. Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende. 

33.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja 
produzidos. 

33.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administragdo do dever de indenizar o 
contratado pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros 
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a 
responsabilidade de quern the deu causa. 

33.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao 	esse 
pdblico ou aos demais interessados. 

34. DA FISCALIZAcA0 

34.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execu ao do contrato c 

verificacao da conformidade da aquisicao e da alocacao dos recursos nec arios, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um  

representante da Administracao, sendo servidor public° especialmente designado, na 

forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.  

34.2. 0 representante da Contratante devera ter a experiencia necessaria para o 

acompanhamento e controle dos servicos e do contrato. 

34.3. A Contratante exercera a fiscalizagdo do material através de um representante da 

Secretaria de Administracao, especialrnente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a 

responsabilidade da Contratada. 

34.4. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, rid() previsto no Contrato, no Edital, nas 
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Especificagoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 

qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente corn o material em questao e seus 

complementos. 

34.5. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, 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, ndo implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissdo funcional 

por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

34.6. Compete especificamente a Fiscalizacao: 

34.6.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao fornecimento do 

material; 

34.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas ObrigagOes 

da Contratada constantes do Edital e seus anexos; 

34.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificagOes previstas em Edital. 

34.6.4. Esclarecer prontarnente as davidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 

34.6.5. Expedir por escrito, as determinagOes e comunicacCies dirigidas a Contratada; 

34.6.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

34.6.7. Transmitir por escrito, instrucOes sobre as modificacOes do material que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alteracOes de prazo e cronograma; 

34.6.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que 

possam acarretar dificuldades no fornecimento do material em relagdo a terceiros; 

34.6.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplic o de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato. 

	

34.7. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada p 	eio de 

	

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos, 	do for 

o caso: 

Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, corn a verifi do dos prazos de 

execucao e da qualidade demandada; 

b)Os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formacao 

professional exigidas; 

c)A qualidade e quantidade dos recursos servicos utilizados; 

d)A adequacdo dos fornecimentos de acordo corn a rotina estabelecida; 

e)0 cumprimento das demais obrigaceies decorrentes do contrato; e 

f)A satisfacdo do prablico usuario. 

34.8. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade do material, devera comunicar a autoridade 

responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente 
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realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do 

artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

34.9. 0 representante da Administragao anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fiel 

cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 

caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

34.10. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a 

aplicagao de sangoes administrativas, previstas no instrumento convocatOrio e na legislagao 

vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 

• n° 8.666/93. 

34.11. A substituigao de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 

durante a execugao do contrato, somente sera admitida, a criterio da Contratante, mediante a 

comprovagao de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

34.12. Os fornecimentos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito 

entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizagao, dispondo esta, de amplos poderes 

para atuar no sentido do cumprimento do Edital. 

34.13. Reserva-sea Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar comprovada 

a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos servigos, sem que desse ato resulte o 

seu direito de pleitear indenizagao, seja a que titulo for. 

35. DAS DISPOSIOES GERMS 
35.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 

realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferid. .ara o 
primeiro dia .661 subsequente, no horario anteriormente estabelecido, desde sue •o haja 
comunicagao em contrario. 

35.2. Esta licitagdo podera ser revogada por interesse public° e anulada por 
de officio ou mediante provocagao de terceiros, mediante parecer por escrito e 
fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto 
prazo para contraditOrio. 

35.3. 0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao relevar omissOes 
puramente formais, desde que nao reste infringido o principio da vinculagao ao instrumento 
convocatOrio e em atendimento ao disposto no §1° do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

35.4. Sera(ao) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato piablico de abertura 
dos envelopes, a(s) qual(is) sera(ao) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e 
representantes credenciados presentes. 

35.5. A licitagao nao implica da obrigatoriedade de compra por parte do Municipio de 
Capanema - PR. Ate a entrega do empenho, podera o licitante vencedor ser excluido da licitagdo, 
sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangOes cabiveis, se a 
contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitagao, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, 
tecnica ou administrativa. 

35.6. Qualquer impugnagdo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 

Avenida Governador Pedro Viriato Piu-igot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(46)35,52-1321 
CAPANEMA - PR 

alidade 
e • amente 

concessao de 



000 
Municipio de Capanema - PR 

remetida via postal, enderegada a Divisao de Licitagoes do Municipio, considerando-se a data 
de recebimento da correspondencia para verificagdo da tempestividade dos atos, respeitando-se 
os prazos previstos neste edital. 

35.7. Os pedidos de esclarecimentos, impugnagOes e a apresentagao escrita dos recursos 
deverao ser protocolizados junto a Prefeitura do Municipio de Capanema, Avenida Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro - CEP 85.760.000 - Capanema, Estado do Parana, no 
horario das 7:45 as 11:30 e das 13:15 as 17:30 horas. 

35.8. Os casos omissos sera() regidos pela Legislagdo aplicavel as licitagOes e contratos 
administrativos. Bern como qualquer contradigao que este ato convocatOrio insurgir contra a 
Legislagdo Federal, aproveitard a Legislagao Federal ern detrimento deste. 

36. DO FORO 
36.1. 0 foro para dirimir questOes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 

Capanema-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Capanema, 13 de dezembro de 2019 

AmeriCO e e 
Prefeito Municipal 
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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 servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  

configurando a ma-fe da contratacao, 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. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos servicos.  

6.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 

Precos, 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 orgao interno e externos.  

7. Informacao sobre o Servico a ser Executado: 

7 .1. DIVULGAR ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO ATOS 

OFICL4IS, AVISOS, CONVITES, coNvocAcOEs, ORIENTAcOES E DEMAIS INFORMAcOES 

NECESSARIAS E PERTI1VENTES AO INTERESSE PUBLICO. AVISOS - DEVERA SER 

VEICULADO NO MINIMO 3X AO DL4, SENDO UMA DELAS PELA MANHA, OUTRA AO MEIO 

DIA E MAIS UMA NO FINAL DA TARDE. OS AVISOS TERAO APROXIMADAMENTE 30 

SEGUNDOS DE TEXTO ESCRITO. SPOTS - DEVERA SER VEICULADO NO MINIMO 3 VEZES 

AO DIA, ENTRE 8 E 18 H, PODENDO ESTAR ATIVOS ATE 5 SPOTS DIFEREN7ES, TODO 

COM NO MINIMO 30 SEGUNDOS DE DURACAO. ENTREVISTA SEMANAL - COM P FEITO 

E/OU SECRETARIOS, PREFERENCIALMENTE AS SEXTAS-FEIRAS, COM DU Ac • DE NO 

MINIMO 30 MINUTOS. 

8. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 

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

9. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

9.1. A Ata de Registro de Precos sera acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e 

avaliada por Anderson Ferreira dos Passos. 

Capanema, 10 de dezembro de 2019 

Valdeci Alves dos Santos 
Secretario Municipal de Administracao 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARAQA0 PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABMITAQA0(*) 

(papel timbrado corn razdo social, CNPJ, endereco completo, enderego eletninico, telefone, fax) 
Local e data 
Ao Municipio de Capanema - PR 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro 
85.760-000 - Capanema - PR. 
REF. PREGAO PRESENCIAL N.°123/2019 
Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002, a empresa 	(indicacao da 
razao social) cumpre plenamente os requisitos de habilitacao para o PREGAO PRESENCIAL N°. 123/2019 , cujo objeto é a 
CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE CONTEUDOS INST1TUCIONAIS E VEICULACAO DE PROGRAM/WA° DE INTERESSE 
DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS., conforme descricao constante no Edital. 
	 , . De 	 De 	 

(Assinatura do representante legal  
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGAT451210 - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO 

ANEXO II 
MODELO DE PROCURAQA0 PARA CREDENCIAMENTO(*) 

(Em papel preferencialmente timbrado corn rondo social, CNPJ, endereco completo, enderego eletrOnico, telefone, fax, corn nome e 
assinatura do representante legal) 
PROCURAQA0 PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuracao, a (Razao Social da Empresa), corn sede (endereco completo da matriz), 
inscrita no CNPJ/MF sob n.° 	e Inscricao Estadual sob n.° 	, representada neste ato por seu(s) 
(qualificacao(Oes) do(s) outorgante(s)) Sr(a) 	 , portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 	 e CPF 
n.° 	 , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) 	  portador(a) da 
Cedula de Identidade RG n.° 	  e CPF n.° 	 , a quem confere(imos) amplos poderes para 
representar a (Razao Social da Empresa) perante 	  (Indicacao do Orgao licitante), no que se referir ao presente 
PREGAO PRESENCIAL n°. 123/2019 , corn poderes para tomar qualquer decisao durante todas as fases do PREGAO, 
inclusive apresentar DECLARACAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO, os envelopes 
PROPOSTA DE PRECOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITACAO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalm•nte 
lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), :o iar 
a reducao de preco, desistir expressamente da intencao de interpor recurso administrativo ao final da sessao, man es -se 
imediata e motivadamente sobre a intencao de interpor recurso administrativo ao final da sessao, assinar 	a ssao, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 	ertame, 
em nome da Outorgante. 
A presente Procuracao é valida ate o dia 	 

(Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA)  
Nome 

Recomendactio: Na hipotese de apresentacdo de procuracao por instrumento particular, a mesma clever& vir 
acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / 
competencia do outorgante para constituir rnandatizrio. 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracao 
particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou el:51)1a 
autenticada em cartorio, de Documento Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, CNH, Carteira 
de Trabalho e Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade Profissional), somente sendo admitido o 
reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGrAToRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO - ACOMPANHADO POR 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO COM FOTO. 
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ANEXO - III 

Modelo de Declaracio Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 

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

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

• 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a 
Administracao 

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

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sOcio desta empresa exerce cargo ou funcao pt blica impeditiva 
de relacionamento comercial com a Administracao Pablica. 

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

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este processo licitatOrio, 
bem como em caso de eventual contratacao, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco: 

E-mail: • 	Telefone: 

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracao nto alristema de 
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anterior 

	
to fornecidos. 

8) Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/ MF sob 
n.° 	 , para ser o(a) responsa.vel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao Pregao 
Presencial n.° 123/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagOes contidas no instrumento 
convocatOrio, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato. 

	  de 2019. 

Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)35,52-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

ANEXO IV 

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

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

(CASO 0 LICITANTE ESTEJA ENQUADRADO NOS TERMOS DA LC N° 123, E OPTE POR 
EXERCER 0 DIREITO DE PREFERENCIA, DEVERA APRESENTAR ESTA DECLARAcA0 
ACOMPANHADA DA "CERTIDAO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE ATUALIZADA, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCL4L DO ESTADO DA 
SEDE DA LICITANTE). 

DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancOes e multas previstas neste 
ato convocatorio, que a empresa 	 (denominacao 
da pessoa juridica), CNPJ n° 	 é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, e alteracOes, cujos termos declaro conhecer na Integra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no procedimento 
licitatorio do Pregdo Presencial n° 123/2019, realizado pelo Municipio de Capanema - PR. 

Local e data 	  

(Assinatura do representante legal 
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO I 
SESSAO ACOMPANHADO PELA CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL 
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ANEXO V - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREMS) 

MU1VICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 	 

PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 

Aos 	 dias do mes de 	 de 	, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, 

na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 	, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alteragOes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em 

face da classificagao das propostas apresentada no Pregao Presencial n° 123/2019 , por 

deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Dian() Oficial do Municipio 

de Capanema em 	, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa classificada em 

primeiro lugar, observadas as condigoes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas nas 

clausulas que se seguem. 

	 , sediada na 	 , n° 	, na cidade 

de 	 , Estado do 	  , inscrita no CNPJ sob o n° 	  

Inscricao Estadual sob o n° 	 , doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada por seu 	 Sr. 	 , portador do RG n° 	  

do CPF n° 	  

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto desta Ata e o CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULACA 

(TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVUL 
CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULACAO DE PROGRAMAcA0 DE INTER 
COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. o 
atender as necessidades do Municipio de Capanema, conforme especificagees do 
e quantidades estabelecidas abaixo: 

PAL 
DE 

E DA 
para 
asico 

ITEM DESCRIcAO/ 
ESPECIFICAcA0  

MARCA/ 
FABRICAN 

TE 
QUANTIDADE 

PREcO 
UNITARIO 

R$ 

PREC° 
TOTAL 

R$ 

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

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

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISIcAO  
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema 

- PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos  

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

3.2.1. Niimero da Ata;  

3.2.3. Numero do item conforme Ata;  

3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  

3.2.4. Valor do material;  

3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificagOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE 

RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame devera executar os servicos solicitados 

imediatamente  apps a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de  

Capanema,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de 

compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informacoes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b)Descricao dos servicos a serem adquiridos; 

c)Local onde serao entregues os servicos; 

d)Prazo para entrega dos servicos; 

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. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio 

que verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa 

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos servicos caso estes sejam 

solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2. 

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou 

penalizacao para a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseia a nulidade da contratacao e 

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  
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4.6. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  

configurando a ma-fe da contrataqao, possibilitando a anulacio 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.  

4.7. As solicitaqoes deverio ser carimbadas e assinadas pela comissio de 

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 

Precos, apes o recebimento definitivo dos bens, deverio ser armazenados em arquivo 

proprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Municipio ou na propria 

Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalizaqao de orgio interne e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 

29 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente 

apes o recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 28 e ss. do edital do 

certame. 

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

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de 

Pregos. 

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratad."--- - • enha 

• 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera. ser acrescido deargos 

moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prey . . 

a o  

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao 	, aplicando-se 

a seguinte fbrmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariarnente devido 

I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

(6 / 100)  

365  

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

VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5.As despesas corn a aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagOes orgamentarias: 
DotagOes 
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Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 350 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalizagdo da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da 

Secretaria Municipal de Administracio, conforme Projeto Ba.sico, ao qual competird dirimir 
as duvidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo dares ciencia 
Administragao, bem como atestar o recebimento dos servicos, nos termos do item 24 do edital. 

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

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execugao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como 
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario 
regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis. 

6.4.Fica credenciada pela Administragao do Municipio, para fiscalizagdo da Ata de Registro 

de Pregos o(a) Sr(a). bem como prestar toda assistencia e orientagao que se fizer necessaria, 0 

(a) servidor(a) Anderson Ferreira dos Passos, para, junto ao representante da CONTRATADA, 

solicitar a corregao de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se 

nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de comunicagdo oficial a CONTRATADA, para 

aplicagao das penalidades cabiveis 
6.5. A fiscalizagdo para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, p era 

ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorizacao e posterior comunicagao a CO 	DA. 

7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario 
Oficial do Municipio. 

7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a 
compatibilidade corn os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 

7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagdo dos pregos registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro 

de Pregos para promover a renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn 

os de mercado. 

7.2.2. Ern caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata ern aceitar a renegociagdo, o 

Municipio procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto 

na legislagao e o Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
8.1. E.  vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 

inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
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8.2. 0 prego registrado podera. ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugdo dos pregos praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao orgao gerenciador 
promover as negociagOes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao prego praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 

Convocar o fornecedor visando a negociagdo para redugao de pregos e sua adequagdo 

ao praticado pelo mercado; 

Frustrada a negociagdo, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicagdo de penalidade; 

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 

observada a ordem de classificagdo original do certame. 
8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao 
gerenciador podera: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagdo de pregos e sua adequagdo ao 
praticado pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°  
8.666/93, quando cabivel, para rever o prego registrado em razap da superveniencia de fatos 
imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou 
impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do 
principe, configurando &lea econornica extraordinaria e extracontratual. 

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

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociagdo, quando cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisdo de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as 

alteragOes havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticame to a 
variagdo dos componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administra 	otard, 
para verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o 	isquisa 
de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, . 

	
e/ou 

comercializadoras, a ser realizada pela prOpria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento 
ou indeferimento da alteragdo solicitada ser instruida corn justificativa da escolha do criterio e 
memOria dos respectivos calculos, para decisdo da Administragao no prazo de 30 (trinta) dias. 
Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisdo de pregos serao devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

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

8.8. Nao havendo exit° nas negociagoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao 
parcial ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municfpio, 
e adotar as medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do 
paragrafo iinico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de review con' efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de precos da contratacao, salvo nos casos 

previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da 

Ata de Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 
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9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por despacho do orgao gerenciador, 

assegurado o contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das 
hipOteses contidas no edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou forga major, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse publico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hipOteses acima, o Orgao gerenciador comunicard o 

cancelamento do registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAcOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

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

do prazo de validade da proposta; 
Apresentar documentacao falsa; 
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
Comportar-se de modo inidOneo; 
Cometer fraude fiscal; 
Fizer declaracao falsa; 
Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discri 	s no 

subitem anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e crj i. 	, as s 	intes 

sancOes: 

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

pela conduta do licitante; 

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

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a 

Contratada estard sujeita as sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 

10.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre 

o valor total da ata de registro de precos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor 

total da respectiva ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por 

infracao a qualquer clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao 

especificada na alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de precos, no caso de 

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

Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de precos, quando 

configurada a inexecucao total da ata. 

10.3.3. Suspensao temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de 

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

10.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo 

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

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

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

prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitagao 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 licitac  

c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Admini 	o em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apps regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditdrio 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. 

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

eventualmente devidos pela Administragdo. 

10.7. A sangan de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragdo Pilblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 

10.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancoes, levard em consideragdo a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade. 
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10.10. As multas sera° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° 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. 

10.11. As penalidades sera.° obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

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

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

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

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO 

OBJETO  
13.1. Os servicos sera° recebidos na forma do item 28 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser 

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINALS  

15.1. A execucao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas 

clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivarn e, os 

principios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado, na forma 	tigo 

54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, aplicando- • todo s seus 

dispositivos, o edital do Pregio Presencial n° 200/2019 , o seu respectivo Projeto Basic°, e a 
proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e em 
compatibilidade corn as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitacdo e 
qualificagdo exigidas no Pregio Presencial n° 200/2019 . 

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

Capanema, 	de 	de 2019. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 
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Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 

ANEXO VII 
ORIENTAOES PARA GERACAO/REDACAO DA PROPOSTA DE PRECOS EM PROGRAMA 

ESPECIFICO DO MUNICIPIO 

1. 	Acessar: www.capanema.pr.gov.br  
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2.1. Abra a modalidade e a licitagdo escolhida. Abrir o link 
http: / /www.equiplano.com.br/ downloads/ Slc500 / esProposta v1145.zip 

2.2. Abra a' modalidade e a licitacao escolhida. Abrir o link 
http: / /www.equiplano.com.br/ downloads/ S1c500/ esProposta_v1145.zip 

Clique corn o botao auxiliar do mouse sobre o arquivo Proposta.esl e apOs em Salvar Link 
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Copie os arquivos em seu computador e faga conforme a seguir: 

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

3.1. Para 	voce 	acessar 	abra 	o 	arquivo 

http: / / www.equiplano.com.br  / downloads/ Slc500 / esProposta v 1 1 45 .zip salvo em seu 
computador: que aparecera a seguinte tela: 
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3.2.Clique em executar 
3.3.Proxima tela 
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3.3.1.Clique no arquivo da proposta: 

3.3.1.1.Busque em seu computador o arquivo da proposta que voce salvou do 

site do Municipio. 
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3.4.PrOximo passo: clique em dados do fornecedor: preencha todos os campos. 
3.4.1. Abra o campo do Representante, preencha, depois entre no quadro socitario, 

preencha todos os dados. Clique em fechar 

3.5.Vai voltar a tela 
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3.6.Clique em produtos e servicos: vai abrir todos os lotes e itens da licitacao. 
3.6.1.Devera ser preenchido obrigatoriamente, os precos, marcas e modelo. 0 valor 

devera ser digitado utilizando o formate, 9999,9999. Nao coloque ponto decimal para separar a 
casas dos milhares, apenas a virgula para separacao dos centavos. 

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

3.6.1.2. Os valores devem digitados, sempre respeitando a coluna de Precos 
unitario maximo para cada item. 

3.7. TERMINO DO PREEENCHIMENTO: 
3.7.1. ApOs o termino da digitacao/gravagdo de todos os itens: 

3.7.1.1. Salvar o Arquivo PROPOSTA.ESL em unidade de armazename 
R ou Pen-drive) em bom estado, bem acondicionado, para que nao sofra danos. 
testar o arquivo que foi gravado. 

3.7.1.2. No Both.° imprimir proposta, imprimir o documento e cole 
3.7.1.3. Acondiciona-los em envelope adequado identificado •nforme 

edital. 

(CD-
ante: 

atura; 
licita o 
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PARECER JURiDICO N° 09/2020 

INTERESSADO: Comissiio Permanente de Licitacaes 

ASSUNTO: Antilise previa do Pregio Presencial n° 123/2019. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO. MODALIDADE PREGAO 
PRESENCIAL. PROCESSO NUMERADO COM DOCUMENTOS 
%TTff CI C,  11 T1 re-1C, 	fl l r 	 TT tr,,Trti,re,  • TrIrr 7 A. C, 	C,Tr-Alr, r,  ATM rl 
1 	 L 1 	 WI 111' 	'1 1 1 V !IL) 	 la 1Y 1 

POSSIBILIDADE DA PUBLICAcA0 DO EDITAL. RECOMENDAQA0 
QUANTO AO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. PARECER 
FAVORAVEL COM RESSALVAS. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela portaria n°. 

7.280/2018, encaminham para analise desta Procuradoria Municipal, minuta de 

edital de pregao presencial, tipo menor preco, por item, para formacan de registro de 

precos visando prestacao de servicos Radio FM, corn veiculacao Municipal (Toda Area 

urbana e rural do Municipio de Capanema/Pr), para divulgacao de contendos 

institucionais e veiculacao de programacao de interesse da comunidade, conforme 

condicOes e especificacifies contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 7.280/2018 - fl. 01; 

II) Solicitacao da contratacao - fls. 02; 
TTTI Drr. oat,.  1:;? 17% 	 71 	; 

IV) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 06/23; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 24; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 25; 

VIII Sistema de Tramitacao de Protocolo n.° 3.222/2019- fl. 26; 

VIII) Minuta do edital - fls. 27/53; e, 

IX) Anexos 01 a 04 - fls. 55/57; Anexo 05 (minuta da ARP) - fls. 58/65; 

Anexo 07 - fls. 66/70. E o relatOrio. 

Observou-se, a indevida duplicidade da ifltima pagina do Projeto Basic() 

na fl. 54. 

2. PARECER: 

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

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 	Pagina 
Forte:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-7 722 

Procuradona.romantzWapanema.pr.goubr 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Pirblica 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 questeies que envolvem a legalidade, isto e, os requisitos 

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

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

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a andlise dos aspectos tecnicos dos 

servicos da contratacao pretendida pela 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 modalidade Pregao Presencial 

No tocante a escolha da modalidade pregao, os fundamentos estao 

assentados em dois fatores: (1) a possibilidade juridica de caracterizacao do objeto 

da licitacao como um bem/ servico comum, nos termos da lei 10.520/2002; e (2) a 

necessidade de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo servico/bem, 

dentro dos parametros objetivamente fixados no edital. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municioio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Nesse rumo, o Pregao e modalidade de licitacao instituida pela Lei 

Federal n°. 10.520/2002, restrita a contratacao de bens e servicos comuns, corn 

disciplina e procedimentos prOprios visando a acelerar o processo de escolha de 

futuros contratados da Administracao em hipOteses determinadas e especificas, 

aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93. A prOpria lei acima 

mencionada, em seu art. 1°, Paragrafo Unico, esclarece o que se deve entender por 

-bens e servicos comuns': 

"Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificagOes usuais no mercado". 

A doutrina tern muito estudado a abrangencia da expressao "bens e 

servicos comuns", citem-se as consideracties do insigne Professor José dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo" (25' Ed., Editora 
Atlas p 104), pnrn quern a amplitude rin termn "hens e servicns 	 permite a 

adocao do pregao para praticamente todos os bens e servicos: 

"Para especificar quais os bens e servicos comuns, e diante da previsao legal de 
ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 (publ. Em 
9.8.20001. No anexo. onde ha a enumeracao. bode constatar-se aue praticamente 
todos os bens e servicos foram considerados comuns; poucos, na verdade, 
estarao fora da relagao, o que significa que o pregao sera adotado em grande 
escala". 

Tambem o Tribunal de Contas da Unido, em analise quanto 

abrangencia do significado de bens e servicos comuns, ja se manifestou 

diversas vezes, tais como nos acOrdaos 313/2004, 2.471/2008, ambos do 

Plenario: 
"11. 0 administrador pablico, ao analisar se o objeto do pregao enquadra-
se no conceito de bem ou servico comum, devera considerar dois fatores: 
os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos no edital? As especificagoes estabelecidas sao usuais de 
mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou servigo 
podera ser licitado na modalidade pregao. 
12. A verificaga o do nivel de especificidade do objeto constitui urn otimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador public° na identzficacao de urn 
bem de natureza comum. isso nao stgnifica que somente os bens pouco 
sofisticados poderao ser objeto do pregao, ao contrario, objetos complexos 
tambem podem ser enquadrados como comuns (...)". 
fAcordao n° 313/2004 - Plenario)  

"19. 0 entendimento de bem comum, de acordo corn diversos autores, 
nada lent u vet cum a compiexiciacie do bent aciquiricio e sine cum prociutos 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

que sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alteracaes especificas para o fornecimento em questao". 
(Acordao n° 2.471/2008 - Plenario)  

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administracao (Projeto 

Basico), bem como da verificacdo de existencia de urn mercado vasto, diversificado e 

capaz de identificar amplamente as especificacOes usuais deste objeto, infere-se que 

este pode ser considerado como bens comuns. 

2.2. Do sistema de registro de precos 

No caso vertente, Administracdo optou pelo sistema de registro de 

precos. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei n2  8.666, de 
1 nnn  
177 J. 

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao: 

77 - ser processadas através de sistema de registro de precos; 

Para regulamentacdo da contratacao por registro de precos, foi editado 

o Decreto n2  7.892/13, que estabelece as hip6teses de contratacao suscetiveis de 

serem processadas por esta sisternatica. E o que estabelece o art. 3'1: 

Art. 32  0 Sistema de Registro de Precos poderer ser adotado nas seguintes 
hi nnte tee.' 

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de 
contratacaes frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisicao de bens corn previsao de entregas 
parceladas ou contratacao de servicos remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa; 
III - auando for conveniente a aauisicao de bens ou a contratacao de servicos 
para atendimento a mais de um orga o ou entidade, ou a programas de governo; 
ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administragao. 

Neste prisma, veritica-se que o presente procedimento hcrtatOrro atende 

aos requisitos legais para a adocao do SRP, notadamente os incisos I, II e IV 

supramencionados. 

A A T%_ 	_ a. _ rip _ - - 
40  • %V • .11.011.1 	.111, 11.0j %ALI 17 410.1016110 

Em licitacoes realizadas na modalidade pregdo, é obrigatOria a 

elaboracao de termo de referencia ou Projeto Basico, que deve dispor sobre as 

condicOes gerais de execucao do contrato. 
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Destarte, limitando-se a examinar a presenca dos elementos essenciais 

do documento, verifica-se que o Projeto Basic° atende de maneira suficiente aos 

requisitos legais, pois fornece subsidios claros para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administracao se atentar 

para o disposto nos itens 28 e 29, especificamente no que tange as condicifies de  

recebimento do objeto e a necessidade do respectivo termo de recebimento definitivo  

para possibilitar o pagamento.  

• 	Outrossim, atendidas as ponderacOes acima, como a presente licitacao 
.4•-• 130 	el 4." 	 ^0 	 .1P,+ 	  •-• 4VA.0 	 VVV LAO., CA. Alt.V1 V UCLA. At; 5111,, A. 

em contratar se atente ao item 24 do Edital de Licitacao, realize o requerimento de 

compra pela Secretaria Municipal solicitante, anexando-o a Presente Licitacao. 

Ainda nesta toada. seeuindo a analise da documentacao anresentada. 

tendo em vista que a aquisicao do objeto deste certame sera de forma parcelada, 

conforme as necessidades da municipalidade, acertadamente fora previsto que o 

fornecimento sera precedido pela elaboracao de um requerimento pela Secretaria 

interessada, constando informaciies necessarias que a municipalidade devera 

fornecer a Contratada, como, por exemplo, a identificacao dos materiais e a 

justificativa para a quantidade a ser adquirida, documento este que é condicao sine 

qua non para autorizar e obrigar a licitante vencedora a fornecer os bens licitados, os 

• quais deverao ser anexados ao processo licitatOrio. 

Quanto ao recebimento dos objetos, calha observar que a ausencia de 

confeccao do Termo de Recebimento ProvisOrio e Definitivo ensejara a 

responsabilizacao administrativa dos agentes e servidores ptiblicos que se omitirem. 

Rao obstante, esta Procuradoria recomenda a nao participacao de 

Agentes Politicos e Servidores de Provimento em Comissao na Fiscalizaciio e no  

Gerenciamento da Ata de Registro de Precos, assim como na Comissao de 
17""colloill orr ann+ro. Aroe Imo co ea. e41 co Fe Howl 4-e, esoe  woe." ano a noteemP arca Ala +a 4 a A fears +PG mo,  

servidores nao se coaduna com a garantia de imparcialidade e independencia 
esperada. 

Neste ponto, convem citar as licOes de Carlos Ari Sundfeld e Diogenes 
Gasparini, respectivamente: 
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"Nas pessoas pnblicas, quadro permanente é o agrupamento de cargos 
poriem RFT- efetivos on Pm romiccnn Mac rnmn a lei deli riestarine 

a pertenca do servidor ao quadro, parece ter pretendido excluir os nomeados 
para cargos de confianca, pois tais servidores nao sao permanentes, embora o 
pr6prio cargo o seja. A exigencia quer favorecer a mais absoluta 
independencia do membro da comissao, garantia de sua imparcialidade. 0 
servidor efetivo nao pode ser exonerado e, por isso, nao receia perder o 
cargo se rechacar oressoes indevidas sue the seiam dirigidas. Ademais.  
como a autoridade nao pode deslocar servidor de outro orgao, ve-se 
impedida de, com isso, costear resistencias que, na intimidade do orgao,  
seism opostas, por servidores destemidos, as tentativas de manipulacao."  
1  (destaquei) 
"Desse modo, somente os servidores do quadro permanente, portanto com  
vinculo laboral perene com a entidade responsivel pela licitacao, podem, 
observadas as demais exigencias, integrar, como titulares ou suplentes,  
ditas comissoes."2  (destaquei) 

A partir desta recomendacdo, a Procuradoria Municipal aponta a 

indiracAn de servidnr romissinnadn rnmn fiscal da Ata de Registro de Preens, 

conforme consta do item 8.1. do Projeto Basico de fls. 03/05: 

8.1. A Ata de Registro de Precos sera acompanhada, controlada, fiscalizada, 
gerenciada e avaliada por Anderson Ferreira dos Passos.  (destaquei) 

Analisando as disposiciies da Clausula 6.4 da Minuta da Ata de Registro 

de Precos em conjunto corn o item 8.1 do Projeto Basico de fls. 03/05, observa-se que 

o Servidor Comissionado Anderson Ferreira dos Passos, Assessor de Imprensa do 

Gabinete. atuara como fiscal da Ata de Registro de Precos. caracterizando. situacao 

que segundo a posicao doutrinaria adotada por esta Procuradoria, deve ser 

repudiada. 

2.4. Da Ata de Registro de Precos 

Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do art. 1°, 

II, do Decreto n° 7.892/ 13: precos, fornecedores, Orgaos participantes e condicOes a 

serem praticadas, conforme as disposicees contidas no instrumento convocatOrio e 

propostas apresentadas. 

2.5. Da minuta do edital 

1  SUNDFELD, Carlos Ari e GASPARINI, DiOgenes, Licitacao e Contrato Administrativo, Sao 
D,-,,,l6 1,!1^,heircs 1991 pg 90 / 

2  GASPARINI, DiOgenes, Comissoes de Licitacao, 2" ed., Sao Paulo, NDJ, 2002, pg. 
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A analise da minuta de edital foi conduzida a luz da legislacao aplicavel 

ao presente caso, qual seja, a Lei 10.520/2002, o Decreto Federal n'. 7.892/13, o 

Decreto Municipal n°. 4.118/07, a Lei Complementar Federal n° 123/2006, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem 

como, de forma subsidiaria, a Lei 8.666/93. 

CON ckumito 

Diante do exposto, esta Procuradoria: 

a) recomenda  a substituicao do fiscal da Ata de Registro de Precos por 

servidor competente de provimento efetivo, nao sendo possivel a substituicao em 
•-k 

;11 'IA 	CL1  C fa lta alt. f.1V JJt1U1 Vu Vl4 tit 111JLiV 0 relcvantc, que haja LL a.rit'.iisc 

fundamentada da impossibilidade do acolhimento da citada recomendacao, 

apontando as providencias adotadas pela Administracao Municipal para sanar o 

problema; 

b) acolhida a recomendacao ou mediante desnacho fundamentado 

acerca da impossibilidade de substituicao do fiscal da Ata de Registro de Precos, 

se manifests favoravelmente a publicacao da minuta de edital em apreco, bem como 

de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a documentacao 

examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacao deste 

edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em atendimento a Lei 

Federal 12.527/2011. 

Capanema, 13 de janeiro de 2020. 

n. manti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridic° de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
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Am o Belle 
Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

AUTORIZAcA0 PARA LicrrAcAo 

Capanema - PR, 13 de janeiro de 2020 

Assunto: Pregao Presencial n° 123/2019 

4111 DE: Prefeito Municipal 
PARA: Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao 

Considerando as informagoes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitagao sob a modalidade PREGAO, que tern por objeto o CONTRATACAO DE RADIO FM, COM 
VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) 
PARA DIVULGACAO DE CONTEODOS INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMACAO 
DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PRECOS., nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

A Comissao de Licitagdo é aquela nomeada pela Portaria N° 7.280 de 07 de dezembro de 
2018. 

• 
Sobre a recomendagao juridica do Parecer Juridico n° 09/2019 onde o Procurador 

Juridico recomenda a substituigdo do Fiscal da Ata de Registro de Pregos por Servidor 
competente de provimento efetivo, justifico que no momento o Municipio de Capanema nao 
possui em seu quadro permanente de pessoal, uma pessoa que pudesse atuar como Fiscal dessa 
Ata de Registro de Pregos, a pessoa indicada é contratado como Assessor de Imprensa, trata-se 
de uma pessoa muito competente, corn grande conhecimento nessa area e capaz de atuar como 
Fiscal dessa Ata de Registro de Pregos. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitagOes para as pr videncias necessarias. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° 
que realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preg8o Presencial n923/2019 
Tipo de Julgamento: Manor precopor Lote. 
Objeto: CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULACAO 
MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE 
CONTEODOS INSTITUCIONAIS E VEICULACAO DE 
PROGRAMACAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R.5120.590,04 (Cento a Vinte Mil, Quinhentos e Noventa 
Reais e Quatro Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitacems da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana 
— Centro. 
Demais informacdes poderao ser obtidas no endereco acima citado 
em horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

LEI MUNICIPAL Ng 1.648/2018 

COORDENAcAO/DIRKAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrag5o 

DIAGRAMA00/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 Educacao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de SaUde: Jonas Welter 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL NQ 121/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preg3o Presencial n2121/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prep por item. 

Objeto: AQUISICAO DE OLEO DIESEL 5-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM 
AMBOS DESTINADOS A LITILIZACAO POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMIN- 
ISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: RS78.533,20 (Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.  

Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL NQ 122/2019 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que realizara Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Prep:. Presencial n2122/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE PESSOAJURIDICA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS NAS 
ESPECIALIDADES DE KARATE, TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANCA NAS ESCOLAS MU- 
NICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JANETE KATZWINKEL PERTENCENTES 
AO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 
Valor: R$187.530,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais) 
Abertura das propostas: 15:00 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informagees poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.prgov.br. 
Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL NQ 123/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Preg3o Presencial n2123/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preco por Lote. 
Objeto: CONTRATACAO DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA 
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE CONTEUDOS 
INSTITUCIONAIS E VEICULACAO DE PROGRAMACAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$120.590,04 (Cento e Vinte Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quatro Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informacoes poder3o ser obtidas no endereco aclma citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL Ng 124/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblIco que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial 02124/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ago TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRACAO 
PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$9.580,00 (Nove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) 
Abertura das propostas: 15:30 horas do dia 29/01/2020 
Local: Setor de Licitacees da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informacees poder5o ser obtidas no endereco acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N2 125/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que realized Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO n2125/2019. Tipo de 
Julgamento: Menor prep Por Item Unitario. 
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO JUNTO 
As FARMACIAS DAUBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. R$ 318.445,40 
Trezentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos). 
Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 12/02/2020. Local: https://www.comprasgov-
ernamentais.gov.br , demais informagoes podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal 
de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana 
— Centro e tambdm no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 13/01/2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Ng 126/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO n2126/2019. Tipo de 
Julgamento: Menor preco Por Item Unitario. 
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA FORNECIMENTO JUN-
TO AS FARMACIAS DAUBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. R$ 686.787,00 
Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais). Abertura das propos-
tas: 08:30 Horas do dia 13/02/2020. Local: https://www.comprasgovernamentais.gov.br  
, demais informagoes podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro e tambem 
no site www.capanema.pr.gov.br. 
Ca pa nema, 13/01/2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 
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Voltar 

Registrar processo licitatorio 
InformagOes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIOIO DE CAPANEMA 

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

Ano* 2019 

Modalidade Pregao 

No licitack/dispensa/inexigibilidade 123 

	Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterals de credito 

A licitagao utiliza estes recursos? 

Ntimero edital/processo* 123 

Descrigao do Objeto* CONTRATKAO DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA 

URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE 

CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULACAO DE PROGRAM/00 DE INTERESSE 

DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS 

• Forma de Avaligao!Menor Prego 

Dotagao Orgamentaria* 0500104122040220230350339039 

Prego maximo/Referencia de prego -  120.590,04 
R$* 

Data de Langamento do Edital 14/01/2020 

a 

Data da Abertura das Propostas 28/01/2020 

Ha itens exclusivos para EPP/ME? !Nao 

Ha cota de participagao para EPP/ME? !Nao 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratagao de EPP/ME? !Nao 

1-16 prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locals? !Nat) 

• ! 

Con8rmear 

CPF: 63225824968 (Low.A) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 
Enviado em: 	 sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 13:35 
Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITA4A0 

Novo cadastro: 

Razao social: RADIO CAPANEMA LTDA ME 

CNPJ: 75.978.973/0001-07 

Enderego: AV. BRASIL, 502, CENTRO, CAPANEMA/PR 

Telefone: (46) 3555-1485 

*mail: vanessa.tovo@hotmail.com  

Modalidade/Edital: PREGAO/123/2019 

• 

1 
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CREDENCIAMENTO DA EMPRESA 

RADIO CAPANEMA LTDA 



RADIO CAPANEMA LTDA  
Avenida Brasil, Centro n° 502. 

Fone: 46-3552-1584 e-mail: alceugarda@hotmail.com  
CNPJ n°: 75.978.973/0001-07 - CAD/ICMS: 9071225655 

85760-000 	- CAPANEMA — PR 

ti84 

  

ANEXO I  

DECLARACAO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITACAO 

Capanema — PR, 28 de Janeiro de 2020 

Ao Municipio de Capanema - PR 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro 

85.760-000 — Capanema — PR. 

REF. PREGAO PRESENCIAL N.°123/2019 

Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 

10.520/2002, a empresa Radio Capanema LTDA cumpre plenamente os requisitos 

de habilitacdo para o PREGAO RESENCIAL N°. 123/2019 , cujo objeto é a 

CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA 

AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA 

• DIVULGAQA0 DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE 

PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., conforme descricao constante no Edital. 

Capanema, 28 De Janeiro De 2020. 

ises ruz 

RG: 7R430634 CPF: 055.257.999/87 

S6cio Administrador 

r7 5 . 9 7 8 . 9 7 0 0 1 -071  
RADIO CAPANEMA LTDA. 

- ME 

AV. BRASIL,  SC -.!  - CENTRO 
L85760-000 - CAPANEMA - PR1 



RADIO CAPANEMA LTDA  
Avenida Brasil, Centro n° 502. 

Fone: 46-3552-1584 e-mail: alceugarda@hotmail.com  
CNPJ n°: 75.978.973/0001-07 - CAD/ICMS: 9071225655 

85760-000 	- CAPANEMA — PR 

ANEXO IV 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancOes e multas previstas 

neste ato convocatorio, que a empresa RADIO CAPANEMA LTDA CNPJ n° 

75.978.973/0001-07 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

e alteracOes cujos termos declaro conhecer na Integra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no procedimento 

licitatorio do Pregao Presencial n° 123/2019, realizado pelo Municipio de 

Capanema — PR. 

Capanema, 28 de Janeiro de 2020 

5 

• 
RG: 7R430634 CPF: 055.257.999/87 

Socio Administrador 

75.978.973/0001-071  
RADIO CAPANEMA LTDA. 

- ME 

AV. BRASIL, 502 - CENTRO 
125760-000 - CAPANEMA - PRI 



Nome Empresarial: RADIO CAPANEMA LTDA - ME 

Netureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada 

NIRE (Sede) 
41201646254 

CNPJ 
75.978.973/0001-07 

Data de Ato Constitutivo 
16/07/1953 

  

	 V 	 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

Empresa11Facil afte 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sfio vigentes na data da sua ex edicao. 

Protocolo: PRC2000976639 

lnicio de Atividade 
16/07/1953 

nderego Completo 
~enida BRASIL, N° 502, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

Objeto Social 
ATIVIDADE DE RADIO; E ATIVIDADE DE GRAVAQA0 DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA. 

  

Prazo de Duracao 
lndeterminado 

Capital Social 
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Dados do S6cio 
Nome CPF/CNPJ Participagao no capital 	Especie de s6cio Administrador Termino do mandato 
MOISES CRUZ 055.257.999-87 R$ 180.900,00 	 S6cio 
Nome CPF/CNPJ Participacao no capital 	Especie de semi° Administrador Termino do mandato 
NELSO RODRIGUES 283.012.349-20 R$ 8.100,00 	 Secio 
Nome CPF/CNPJ Participacao no capital 	Especie de socio Administrador Termino do mandato 
VALDOMIRO MACHADO 554.986.479-72 R$ 81.000,00 	 Secio 
CANTINI 

Dados do Administrador 
Nome CPF 	 Termino do mandato 
MOISES CRUZ 055.257.999-87 

Ultimo Arquivamento Situagiio 
Data Ntimero Ato/eventos ATIVA 

09/2017 20176585338 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE Status 
CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Esta certidao foi emitida automaticamente em 23/01/2020, as 07:49:28 (horario de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o codigo FEZJ3AG. 

11111111 111 11 
PRC2000976639 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral 

111 

1 de 1 



iro de 2020. 

TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA. PR (46)3552.3710 G: 7R430634 CPF: 055.257.999/87r 
Son VPU9R.s9drK.IvcOVtrole. kTris' I.XD33h 	 Socio Administrador 

Consult 	 em htt .1t 	com.br 

AV. BFtASIL, 502 - CENTRO 
125760-000 - CAPANEMA - PR ...I 

75.978.973/0001-0P 
RADIO CAPANEMA LTDA. 

- ME 

Re-onhe0--or - 	acsOCIRA - assinatura indle 'a de MCIS 
CRUZ. Dou 	Cap it 1-PR, 4 de leneiro dl? 202.  

E Tes z_al!Lde 

ncisco cco Glarettat T
•  
 

a.,71 altar 	E. 

...4112110.1111.! 
410002 

RADIO CAPANEMA LTDA  
Avenida Brasil, Centro n° 502. 

Fone: 46-3552-1584 e-mail: alceugarda@hotmail.com  
CNPJ n°: 75.978.973/0001-07 - CAD/ICMS: 9071225655 

85760-000 	- CAPANEMA — PR 

ANEXO II  

PROCURACAO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuracao, a Radio Capanema LTDA, corn sede 

na Avenida Brsil, n° 502, Bairro Centro de Capanema - PR inscrita no CNPJ/MF sob n.° 

75.978.973/0001-07 e Inscricao Estadual sob n.° 9071225655, representada neste ato por 

seu Socio Administrador Sr. MOISES CRUZ portador da Codula de Identidade RG n.° 

• 7R430634 SSP/SC e CPF n.° 546.133.969-72, nomeia e constitui seu bastante Procurador 

o Sr. NILCEU NATALINO CAVALHEIRO , portador(a) da 

Cedula de Identidade RG n.° 5.728.677-6 SSP/PR e CPF n.° 796.972.249-00, a quem 

confere amplos poderes para representar a Radio Capanema LTDA perante Municipio de 

Capanema, no que se referir ao presente PREGAO PRESENCIAL n°. 123/2019, corn 

poderes para tomar qualquer decisdo durante todas as fases do PREGAO, inclusive 

apresentar DECLARAcAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAcAO, os envelopes PROPOSTA DE PREcOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE 

HABILITAcAO (N° 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 

na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lance(s), negociar a reducAo de preco, desistir expressamente da intencao de interpor 

• recurso administrativo ao final da sessao, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 

intencdo de interpor recurso administrativo ao final da sessao, assinar a ata da sessao, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, 

em nome da Outorgante. 

A presente Procuracao é valida ate o dia 28 de 

M is s ruz 
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0 VALIDA EM TODO 0 TERFUT RIO NACIONAL 

NATURALIDADE: S.ANT.SUDOESTE/PR DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1969 

REGISTRO GERAL: 5.728.677-6 	DATA DE EXPEDICAO: 05/06/2018 

NOME: NILCEU NATALINO CAVALHEIRO 

FILIAcAO: LUCAS DE JESUS CAVALHEIRO 

LEONIR MARIA STEFANO CAVALHEIRO 

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR, DA SEDE 

C.CAS=3464, LIVRO=188, FOLHA=28 

CPF: 796.972.249-00 

CURMBA/PR 

I IC. 	IIFF. 
„PR „ 	. AR 	RP? .R 11Pc.II P1  

rurEJ.N:11. Z ;47 
MARCUS MIS 	DA COSTA IliCNIMATTO 

ASSINATURA DO DIRETOR 

LEI NQ 7.116 DE 29/08/83 

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANQA PUBLICA 
E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 

INSTITUTO DE IDENTIFICAcA0 DO PARANA 

RG: 5.728.677-6 

ASSINATURA DO TITULAR 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

	yr" 

Munic,,,,i de Capanema 
due este documento 6 cop del 

/ 11° 
Ne 	, 

• 
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RADIO CAPANEMA LTDA - ME 	 DO PARANA 
QUINTA ALTERAcA0 E CONSOLIDAcAO CONTRATUA 	4% 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 	 *',.,.+A 
ii 	kir ‘, 

row 
MOISES CRUZ, brasileiro, divorciado, empresario, residente e d 

nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, sits Linh 
s/n, Distrito Pinheiro, portador do RG sob n° 7R430634, SSP/S 
055.257.999/87; espolio de JOSE DJALMA FERREIRA DE MA 
brasileiro, falecido em 07/12/1998, conforme Certidao de Obito, Matricula 082842 
01 55 1998 4 00007 083 0002012 46, Registro Civil de Capanema, estado do 
Parana, representado por seu inventariante KENNEDY JOSUE GRECA DE 
MATTOS, brasileiro, casado, juiz de direito, portador do RG n° 1.265.080-9 
SSP/PR e CPF 530.605.479-04, residente e domiciliado na Rua Born Jesus do 
Iguape, n° 48, Ap 302, Bairro Hauer, cidade de Curitiba, estado do Parana, CEP 
81610-040 ; aqui representado por seu PROCURADOR, VALDOMIRO 
MACHADO CANTINI, brasileiro, casado, empresario, portador do RG sob n° 
2.388.621-9 SSP/PR e CPF: 554.986.479-72, residente e domiciliado a Rua 

• Pitangueira n° 241, Jardim Tropical, municipio de Cascavel, PR, CEP: 85807-180, e 
espolio de MANOEL BENSOUSAN, brasileiro, falecido em 03/09/1986, conforme 
Certiddo de Obito, Matricula 079897 01 55 1986 4 000017 062 0013531 94, 
Registro Civil de Foz do Iguacii, estado do Parana, representado por sua 
inventariante THERESINHA DE JESUS SA BENSOUSAN, brasileira, 
aposentada, viuva, portadora do RG sob n° 117.542-0 SSP/PR e CPF: 336.894.239-
53, residente e domiciliada a Rua Jenor Cardoso Jarros n° 15, Jardim Itu Sabath, na 
cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91215-200, aqui representados por seu bastante 
PROCURADOR, ANTONIO VANDERLI MOREIRA, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, secao do Parana, sob n° 5.287 e CPF 
165.349.059-49, corn escritorio estabelecido na Avenida Pedro Basso n° 139, bairro 
Alto Sao Francisco, Foz do Iguacu, estado do Parana, CEP 85863-756 socios 
componentes da empresa RADIO CAPANEMA LTDA - ME, estabelecida na Av. 
Brasil, s/n, centro, nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, 
conforme Contrato Social registrado na JUCEPAR sob n° 41201646254, em sessdo 

• 
de 16/07/1953, e demais alteracoes, resolvem por este instrumento particular de 
alteracao contratual, alterar e consolidar seu contrato primitivo de acordo com as 
clausulas e condicOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto social da empresa que era, Atividade de 
gravacao de som e de edicao de musica e Atividade de Radio, passa ser: Atividade 
de Radio; e Atividade de Gravacao de som e de edicao de mosica. 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 endereco da sociedade que era Av. Brasil, s/n, 
Centro, Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, passa ser Av. Brasil, n° 502, 
centro, Capanema, CEP: 85760-000, estado do Parana. 

afeitura Municipal d? Capaner7 1 ,  

Certifier) quo este document° cOpia 
do 
Capeneme,  

vr 



RADIO CAPANEMA LTDA - ME 
QUINTA ALTERAcA0 E CONSOLIDACAO CONTRATU 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 Capital Social no valor de Cr$.9.000.0 
milhOes de cruzeiros), em conformidade corn as Medidas Provisor 
15.01.89 e 168, de 15.09.90, corn a Lei 8.697, de 2708.93 e com subsea  k 

medida provisoria 542, de 30.06.94, passa ser R$.9,00, (nove reais), neste ato 
reavaliadas pelos socios na quantia de 9.000.000 (nove milhaes) de quotas avaliadas 
em R$: 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). 

• 

CLAUSULA MARTA: 0 espOlio de José Djalma Ferreira de Mattos, falecido em 
07/12/1998, conforme formal de partilha em anexo, transfere o total de suas quotas 
no valor de 4.905.000 (quatro milhOes, novecentos e cinco mil) quotas, para seu 
filho e unico herdeiro KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS, brasileiro, 
casado, juiz de direito, portador do RG n° 1.265.080-9 SSP/PR e CPF 530.605.479-
04, residente e domiciliado na Rua Born Jesus de Iguape, n° 48, Ap 302, Bairro 
Hauer, cidade de Curitiba, CEP 81610-040 estado do Parana. 

CLAUSULA OUINTA: 0 espolio de Manoel Bensousan, falecido em 03/09/1986, 
conforme formal de partilha em anexo, transfere suas quotas na quantia de 405.000 
(quatrocentos e cinco mil) quotas, a seus herdeiros conforme segue: THERESINHA 
DE JESUS SA BENSOUSAN, brasileira, aposentada, viuva, portadora do RG sob 
n° 117.542-0 SSP/PR e CPF: 336.894.239-53, residente e domiciliada a Rua Jenor 
Cardoso Jarros n° 15, Jardim Itu Sabath, na cidade de Porto Alegre, CEP 91215- 
200, estado do Rio Grande do Sul, a quantia de 202.500 (duzentas e duas mil e 
quinhentas) quotas; CESAR SA BENSOUSAN, brasileiro, aeronauta, divorciado, 
portador do RG sob n° 1.123.614-6 SSP/PR e CPF: 230.870.559-04, residente e 
domiciliado a Rua Rio Tibagi n° 540, Planta Bairro Weissopolis, no municipio de 
Pinhais, CEP 83322-200, estado do Parana, a quantia de de 67.500 (sessenta e sete 
mil e .quinhentas) quotas; MONICA SA BENSOUSAN, brasileira, empresaria, 
divorciada, portadora do RG sob n° 202.244.574-2 SSP/SC e CPF: 396.392.310-53, 

• residente e domiciliada na Rua Jenor Cardoso Jarros, n° 15, Jardim Itu Sabath, 
cidade de Porto Alegre, CEP 91215-200, estado do Rio Grande do Sul, a quantia de 
67.500 (sessenta e sete mil e quinhentas) quotas; e WALTER ALBERTO SA 
BENSOUSAN, brasileiro, solteiro, nascido em 08/08/1960, oceonOgrafo, residente 
e domiciliado a Rua Paraiso n° 23, Bairro Enseada do Brito, municipio de Palhoca, 
CEP 88138-852, estado de Santa Catarina, a quantia de 67.500 (sessenta e sete mil e 
quinhentas) quotas, todos aqui representados por seu bastante PROCURADOR 
ANTONIO VANDERLI MOREIRA, brasileiro, casado, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, secdo do Parana, sob n° 5.287 e CPF 
165.349.059-49, corn escritorio estabelecido na Avenida Pedro Basso n° 139, Bairro 
Alto S-do Francisco, Foz do Iguacu, CEP 85863-756, estado do Parana. 

?raircitura kluncipai ‹rie CL: . 

este dccumento 

Caparierna, 



RADIO CAPANEMA LTDA - ME 
QUINTA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRAT 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 

CLAUSULA SEXTA: 0 socio KENNEDY JOSUE GRECA D 
admitido como herdeiro vende e transfere, de forma onerosa, a integralid 
quotas 4.905.000 (quatro milhOes, novecentos e cinco mil) quotas, no valor 
147.150,00 (cento e quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais) da seguinte forma: 
a) A quantia de 2.700.000 (dois milhOes e setecentas mil) quotas, perfazendo um 
total de R$: 81.000,00 (Oitenta e urn mil reais) ao socio ingressante VALDOMIRO 
MACHADO CANTINI, brasileiro, casado em regime de comunhao parcial de bens, 
empresario, portador do RG sob n° 2.388.621-9 SSP/PR e CPF: 554.986.479-72, 
residente e domiciliado a Rua Pitangueira n° 241, Jardim Tropical, municipio de 
Cascavel, CEP: 85807-180, estado do Parana; b) A quantia de 2.205.000 (dois 
milhOes, duzentos e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$: 66.150,00 
(sessenta e seis mil, cento e cinqUenta reais), ao socio ja existente MOISES CRUZ, 
acima qualificado. 

CLAUSULA SETIMA:  Os socios THERESINHA DE JESUS SA BENSOUSAN; 
CESAR SA BENSOUSAN; MONICA SA BENSOUSAN; e WALTER ALBERTO 
SA BENSOUSAN, admitidos como herdeiros, representados pelo PROCURADOR 
ANTONIO VANDERLI MOREIRA, advogado inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil, secao do Parana, sob n° 5.287 e CPF 165.349.059-49, corn escritorio 
estabelecido na Avenida Pedro Basso n° 139, Bairro Alto Sao Francisco, Foz do 
Iguacu, CEP: 85863-756, estado do Parana, vendem e transferem, de forma onerosa, 
a integralidade de suas quotas na quantia de 405.000 (quatrocentos e cinco mil) 
quotas, da seguinte forma: a) A quantia de 270.000 (duzentas e setenta mil) quotas, 
perfazendo urn total de R$: 8.100,00 ao socio ingressante NELSO RODRIGUES, 
brasileiro, divorciado, empresario, portador do RG sob n° 1.899.267-1 SSP/PR e 
CPF: 283.012.349-20 residente e domiciliado na Rua Padre Bernardo Plate, n° 
1448, apto 1601, Bairro Jardim Polo Centro, na cidade de Foz do Iguacu, estado do 
Parana, CEP: 85863-719 ; b) e a quantia de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) 
quotas, perfazendo urn total de R$: 4.050,00 (quatro mil e cinqiienta reais) ao socio 
ja existente MOISES CRUZ, acima qualificado. 

CLAUSULA OITAVA:  Em decorrencia da presente alteracao a Clausula Primeira 
da Quarta Alteracao de Contrato Social fica corn a seguinte redacao: 0 Capital 
social no valor de R$: 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) dividido em 
9.000.000 (nove milhOes) de quotas no valor de R$: 0,03 (tits centavos) cada, fica 
assim distribuido entre os socios: 
Socios Quotas Perc. Capital Social 
Moises Cruz 	  6.030.000 67 % R$: 180.900,00 
Valdomiro Machado Cantini 	 2.700.000 30 % R$: 	81.000,00 
Nelso Rodrigues 	  270.000 03 % R$: 	8.100,00 
Total 	  9.000.000 100,00% R$: 270.000,00 
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CLAUSULA NONA:  Os socios KENNEDY JOSUE GRECA DE 
THERESINHA DE JESUS SA BENSOUSAN; CESAR SA BENS 
MONICA SA BENSOUSAN; e WALTER ALBERTO SA BENSOUSAN, dao aos 
socios VALDOMIRO MACHADO CANTINI, MOISES CRUZ e NELSO 
RODRIGUES, plena, rasa e geral quitacao da cessao de quotas ora efetuadas, 
declarando estes conhecerem a situacao economica financeira da sociedade, ficando 
sub-rogados nos direitos e obrigacOes decorrentes do presente instrumento, 
assumindo os socios a responsabilidade ao ativo e passivo da sucedida. 

CLAUSULA DECIMA: — Exclusao de Socio: Quando a sociedade, representada 
por mais da metade do capital social, entender que urn ou mais socios estiverern 
colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegavel 
gravidade, estes sera() excluidos da sociedade, mediante alteracao do contrato 
social. 
PARAGRAFO UNICO:  Tambem sera excluido o socio, de pleno direito: 
a) Por decisao judicial; 
b) Que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigacOes ou ainda por 
incapacidade superveniente 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:  Permanecem inalteradas as demais clausulas 
que nao colidirem corn as disposicOes do presente instrumento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:  A vista da modificagao ora ajustada e em 
consonancia coin o que determina o art. 2031, da Lei 10406/2002, os socios 
RESOLVEM por este instrumento, atualizar e CONSOLIDAR  o contrato social, 
tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condivies contidas no 
contrato primitivo que, adequado as disposicaes da referida Lei numero 10406/2002 
aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a seguinte redacao: 

RADIO CAPANEMA LTDA - ME 
QUINTA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL 
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CONSOLIDACAO CONTRATUAL 

MOISES CRUZ, brasileiro, divorciado, empresario, residente e domiciliada 
nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, sita Linha Redencao, 
s/n, Bairro Pinheiro, portador do RG sob n° 7R430634, SSP/SC e CPF 
055.257.999/87; VALDOMIRO MACHADO CANTINI, brasileiro, casado, 
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empresario, portador do RG sob n° 2.388.621-9 SSP/PR e CPF: 554.986. 
residente e domiciliado a Rua Pitangueira n° 241, Jardim Tropical, munici 
Cascavel, CEP: 85807-180, estado do Parana; e NELSO RODRIGUES, brasi 
casado em regime de comunhao parcial de bens, empresario, portador do RG sob n° 
1.899.267-1 SSP/PR e CPF: 283.012.349-20 residente e domiciliado na Rua Padre 
Bernardo Plate, n° 1448, apto 1601, Bairro Jardim Polo Centro, na cidade de Foz do 
Iguacu, estado do Parana, CEP: 85863-719, socios componentes da empresa 
RADIO CAPANEMA LTDA - ME, estabelecida na Av. Brasil, n° 502, centro, 
nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, conforme Contrato 
Social registrado na JUCEPAR sob n° 41201646254, em sessao de 16/07/1953, e 
demais alteracOes. 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade gira sob o nome empresarial de RADIO 
CAPANEMA LTDA — ME. 

CLAUSULA SEGUNDA:  A sociedade tern sua sede na Av. Brasil, n° 502, 
centro, Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana. 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é Atividade de Radio; Atividade de 
gravacao de som e de edicao de miisica. 

CLAUSULA QUARTA: 0 Capital social no valor de R$: 270.000,00 (duzentos e 
setenta mil reais) dividido em 9.000.000 (nove milhOes) de quotas no valor de R$: 
0,03 (tees centavos) cada, fica assim distribuido entre os socios: 
Socios Quotas Perc. Capital Social 
Moises Cruz 	  6.030.000 67 % R$: 180.900,00 
Valdomiro Machado Cantini 	 2.700.000 30 % R$: 	81.000,00 
Nelso Rodrigues 	  270.000 03 % R$: 	8.100,00 
Total 	  9.000.000 100,00% R$: 270.000,00 

CLAUSULA QUINTA:  A sociedade iniciou suas atividades em 09 de julho de 
1965 e seu prazo é indeterminado. 

CLAUSULA SEXTA:  As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condicaes e prep direito de preferencia a sua 
aquisicao se postas a venda, formalizando, se realizada a cess'ao delas, a alteracdo 
contratual pertinente. 
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4  NENO,.:-' 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada s6cio é restrita ao valor 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacdo do capital 
social. 

CLAUSULA OITAVA:  Fica investido na funcdo de administrador da sociedade o 
sOcio MOISES CRUZ, individualmente, o qual compete o nome comercial, o use 
da empresa e a representacdo ativa e passiva, judicial e extra-judicial da sociedade, 
bem como flea dispensado da prestacao de caucdo, vedados no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacOes seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros em operacOes ou negocios estranhos ao objeto 
social, especialmente a prestacdo de avais, endossos, fiancas ou caucdo de favor, 
bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizacd'o dos outros 
socios. 

CLAUSULA NONA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o 
administrador prestard contas justificadas de sua administracdo, procedendo 
elaboracdo do inventario, do balanco patrimonial e do balanco de resultado 
economic°, cabendo aos socios, na proporcdo de suas quotas, os lucros ou perdas 
apuradas. 

CLAUSULA DECIMA:  Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio 
social, os socios deliberardo sobre as contas e designardo administradores quando 
for o caso. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA  : A sociedade podera a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filial ou outra dependencia, mediante alteracdo contratual assinada por 
todos os socios. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:  Pelos servicos que prestares a sociedade, 
percebera o socio, a titulo de remuneracdo Pro-Labore, a quantia mensal fixada nos 
limiter de deducdo fiscal previstos na Legislacdo do Imposto de Renda, que sera 
levada a conta de despesas gerais. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:  Falecendo ou interditado qualque 
sociedade continuara suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incap 
sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do outro socio remanescente, o 
valor de seus haveres serfto apurados e liquidados corn base na situacdo patrimonial 
da sociedade a data da resolucdo, verificada em balanco especialmente levantado. 

PARAGRAFO UNICO:  0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relacfto aos seus socios. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: — ExclusAo de Sado: Quando a sociedade, 
representada por mais da metade do capital social, entender que urn ou mais 
socios estiverem colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de 
atos de inegavel gravidade, estes serfto excluidos da sociedade, mediante 

• alteracdo do contrato social. 

PARAGRAFO UNICO:  Tambem sera excluido o socio, de pleno direito: 
a) Por decisdo judicial; 
b) Que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigacOes ou ainda por 
incapacidade superveniente 

CLAUSULA DECIMA °UINTA:  0 administrador declara, sob as penas da lei, de 
que nfto esta impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou crime 
falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussfto, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrencia, contra as relacOes de consumo, fe publica, ou a propriedade. 

• CLAUSULA DECIMA SEXTA:  0 socio que desejar transferir suas quotas devera 
notificar o socio remanescente, discriminando o preco, forma e prazo de pagamento 
para que este exerca ou renuncie o direito de preferdncia, o que devera fazer dentro 
de sessenta dias contados do recebimento da notificacdo ou em maior prazo sem que 
seja exercido o direito de preferencia, as quotas poderdo ser livremente transferidas. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA:  Fica eleito o foro de Capanema, CEP 85760-
000, estado do Parana, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacOes 
resultantes deste contrato. 
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Espolio de Jose Djalma Ferreira de Mattos 
Procurador Valdomiro Machado Cantini 
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E, por estarem certos e contratados, datam e assinam o presente instru 
vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpr 
os seus termos. 

Planalto, PR, 12 de Setembro de 201 

Ther‘si a •e sus SA Bensousan 
Procurador Afitoni 	derli oreira 

s _A-Ben/Susan 
Procura or'Antonio Vanderli Moreira 

  

ilvlOrtica SA Bensousan 
Proculor Antonio Vanderli Moreira 

Walter A o1a Bensousan 
Procurador Antonio Vanderli 	reira 

Nelso Rodrigues 	 E 	e anicel Bonsousan 
Procura r-Antonio Vanderli Moreira 
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Municipio de Capanema 
	

S 
Pregao 123/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVICOS 

Pag ma 1 

CNPJ: 75 978 973/0001-07 	Fornece dor : RADIO CAPANEMA LTDA - ME 

Endereco : AVENIDA BRASIL 502 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

Inscricao Estadual: 9071225655 

Re prese ntante : NILCEU NATALINO CAVA LHEIRO 

Endereco representante: AVENIDA BRASIL 502 APARTAMENTO - CENTRO -

E-mail representante: 

Banco: 1 - BB 	 Agenda: 907-5 - - 

E-mail: alceugarda@hotrnail.com  

Telefone: 46 3552-1584 	Fax: 
	

Celular: 

Contador: SERAFIMTOVO 
	

Telefone contador: 46 3555-1485 

CPF: 796.972.249-00 
	

RG: 57286776 

Capanema/FR - CEP 85760-000 
	

Telefone representante: 

Capanema/PR 
	

Conta: 8981-8 
	

Data de abertura: 

001 CONTRATAcAO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAQA0 DE ATOS DO 	12,00 MES 

EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO ATOS OFICIAIS, AVISOS, CONVITES, 
CONVOCAOES, ORIENT/0ES E DEMAIS INFORM/0ES NECESSARIAS E 
PERT1NENTES AO INTERESSE PUBLIC°. AVISOS - DEVERA SER VEICULADO NO MINIMO 
3X AO DIA, SENDO UMA DELAS PELA MANHA, OUTRA AO MEIO DIA E MAIS UMA NO 
FINAL DA TARDE. OS AVISOS TERAO APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS DE TEXTO 
ESCRITO. SPOTS - DEVERA SER VEICULADO NO MINIMO 3 VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 18 
H, PODENDO ESTAR AT1VOS ATE 5 SPOTS DIFERENTES, TODD COM NO MINIMO 30 
SEGUNDOS DE DURACAO. ENTREVISTA SEMANAL - COM PREFEITO E/OU 
SECRETARIOS, PREFERENCIALMENTE As SEXTAS-FEIRAS, COM DURAcA0 DE NO 
MINIMO 30 MINUTOS. 

120.590,04 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de peque no porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006). 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descricao do Produto / Servico 	 (Ade. 	Unid. 	Preto Maximo Marca 
	

Modelo 
	

Preto Unitario 
	

Preto Total 

120.590,04 

120.590,04 

10.049,17 RADIO CAPANEMA 
	

10.049,17 

PREgO TOTAL DO LOTE : 

TOTAL DA PR OPOSTA : 

■ P  

RADIO A  'A 	LTDA - ME 
CNPJ: .9 8.973/0001-07 

1-75.978.973/0001-051  

RADIO CAPANEMA LTDA. 
- ME 

AV. BRASIL, 502 - CENTRO 
125760-000 - CAPANEMA - PRI 

esProposta - Vers5a 1.1.5.1 
	

23/01/2020 09:58:14 
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MOISES CRUZ, brasileiro, divorciado, empresario, residente e 
nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, sits Linh 
s/n, Distrito Pinheiro, portador do RG sob n° 7R430634, SSP/S 
055.257.999/87; espolio de JOSE DJALMA FERREIRA DE MA (5M::' 
brasileiro, falecido em 07/12/1998, conforme Certidao de Obito, Matricula 082842 
01 55 1998 4 00007 083 0002012 46, Registro Civil de Capanema, estado do 
Parana, representado por seu inventariante KENNEDY JOSUE GRECA DE 
MATTOS, brasileiro, casado, juiz de direito, portador do RG n° 1.265.080-9 
SSP/PR e CPF 530.605.479-04, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus do 
Iguape, n° 48, Ap 302, Bairro Hauer, cidade de Curitiba, estado do Parana, CEP 
81610-040 ; aqui representado por seu PROCURADOR, VALDOMIRO 
MACHADO CANTINI, brasileiro, casado, empresario, portador do RG sob n° 
2.388.621-9 SSP/PR e CPF: 554.986.479-72, residente e domiciliado a Rua 
Pitangueira n° 241, Jardim Tropical, municipio de Cascavel, PR, CEP: 85807-180, e 

• espolio de MANOEL BENSOUSAN, brasileiro, falecido em 03/09/1986, conforme 
Certidao de Obito, Matricula 079897 01 55 1986 4 000017 062 0013531 94, 
Registro Civil de Foz do Iguacu, estado do Parana, representado por sua 
inventariante THERESINHA DE JESUS SA BENSOUSAN, brasileira, 
aposentada, viuva, portadora do RG sob n° 117.542-0 SSP/PR e CPF: 336.894.239-
53, residente e domiciliada a Rua Jenor Cardoso Jarros n° 15, Jardim Itti Sabath, na 
cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91215-200, aqui representados por seu bastante 
PROCURADOR, ANTONIO VANDERLI MOREIRA, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, secao do Parana, sob n° 5.287 e CPF 
165.349.059-49, corn escritorio estabelecido na Avenida Pedro Basso n° 139, bairro 
Alto sao Francisco, Foz do Iguacu, estado do Parana, CEP 85863-756 socios 
componentes da empresa RADIO CAPANEMA LTDA - ME, estabelecida na Av. 
Brasil, s/n, centro, nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, 
conforme Contrato Social registrado na JUCEPAR sob n° 41201646254, em sessao 
de 16/07/1953, e demais alteracaes, resolvem por este instrumento particular de 
alteracao contratual, alterar e consolidar seu contrato primitivo de acordo corn as 
clausulas e condicOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto social da empresa que era, Atividade de 
gravacao de som e de edicao de musica e Atividade de Radio, passa ser: Atividade 
de Radio; e Atividade de GravacAo de som e de edicao de masica. 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 endereco da sociedade que era Av. Brasil, s/n, 
Centro, Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, passa ser Av. Brasil, n° 502, 
centro, Capanema, CEP: 85760-000, estado do Parana. 

Prafeitura Municipal Ce Capsr-7.:na 
Celifico q.ko este documento ck4.,ptio. 
dC9 c.7i:,-;ink.L. 
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CLAUSULA TERCEIRA: 0 Capital Social no valor de Cr$.9.000.0 
milhOes de cruzeiros), em conformidade corn as Medidas ProvisOr 
15.01.89 e 168, de 15.09.90, corn a Lei 8.697, de 2708.93 e corn subse 
medida provisoria 542, de 30.06.94, passa ser R$.9,00, (nove reais), neste ato 
reavaliadas pelos socios na quantia de 9.000.000 (nove milhOes) de quotas avaliadas 
em R$: 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). 

CLAUSULA QUARTA: 0 espolio de José Djalma Ferreira de Mattos, falecido em 
07/12/1998, conforme formal de partilha em anexo, transfere o total de suas quotas 
no valor de 4.905.000 (quatro milhaes, novecentos e cinco mil) quotas, para seu 
filho e finico herdeiro KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS, brasileiro, 
casado, juiz de direito, portador do RG n° 1.265.080-9 SSP/PR e CPF 530.605.479-
04, residente e domiciliado na Rua Born Jesus de Iguape, n° 48, Ap 302, Bairro 
Hauer, cidade de Curitiba, CEP 81610-040 estado do Parana. 

CLAUSULA °UINTA: 0 espolio de Manoel Bensousan, falecido em 03/09/1986, 
conforme formal de partilha em anexo, transfere suas quotas na quantia de 405.000 
(quatrocentos e cinco mil) quotas, a seus herdeiros conforme segue: THERESINHA 
DE JESUS SA BENSOUSAN, brasileira, aposentada, viuva, portadora do RG sob 
n° 117.542-0 SSP/PR e CPF: 336.894.239-53, residente e domiciliada a Rua Jenor 
Cardoso Jarros n° 15, Jardim lift Sabath, na cidade de Porto Alegre, CEP 91215-
200, estado do Rio Grande do ,Sul, a quantia de 202.500 (duzentas e duas mil e 
quinhentas) quotas; CESAR SA BENSOUSAN, brasileiro, aeronauta, divorciado, 
portador do RG sob n° 1.123.614-6 SSP/PR e CPF: 230.870.559-04, residente e 
domiciliado a Rua Rio Tibagi n° 540, Planta Bairro Weissopolis, no municipio de 
Pinhais, CEP 83322-200, estado do Parana, a quantia de de 67.500 (sessenta e sete 
mil e .quinhentas) quotas; MONICA SA BENSOUSAN, brasileira, empresaria, 
divorciada, portadora do RG sob n° 202.244.574-2 SSP/SC e CPF: 396.392.310-53, 
residente e domiciliada na Rua Jenor Cardoso Jarros, n° 15, Jardim Itu Sabath, 
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	cidade de Porto Alegre, CEP 91215-200, estado do Rio Grande do Sul, a quantia de 
67.500 (sessenta e sete mil e quinhentas) quotas; e WALTER ALBERTO SA 
BENSOUSAN, brasileiro, solteiro, nascido em 08/08/1960, oceonografo, residente 
e domiciliado a Rua Paraiso n° 23, Bairro Enseada do Brito, municipio de Palhoca, 
CEP 88138-852, estado de Santa Catarina, a quantia de 67.500 (sessenta e sete mil e 
quinhentas) quotas, todos aqui representados por seu bastante PROCURADOR 
ANTONIO VANDERLI MOREIRA, brasileiro, casado, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil, secab do Parana, sob n° 5.287 e CPF 
165.349.059-49, corn escritorio estabelecido na Avenida Pedro Basso n° 139, Bairro 
Alto Sao Francisco, Foz do Iguacu, CEP 85863-756, estado do Parana. 

Prefeitura 	.... 
Ceriiiioo quer. „-sste 
do otIsi,:q.1!. 
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QUINTA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRAT 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 

CLAUSULA SEXTA: 0 socio KENNEDY JOSUE GRECA D 
admitido como herdeiro vende e transfere, de forma onerosa, a integralid 
quotas 4.905.000 (quatro milh'Oes, novecentos e cinco mil) quotas, no valor 
147.150,00 (cento e quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais) da seguinte forma: 
a) A quantia de 2.700.000 (dois milhOes e setecentas mil) quotas, perfazendo urn 
total de R$: 81.000,00 (Oitenta e urn mil reais) ao socio ingressante VALDOMIRO 
MACHADO CANTINI, brasileiro, casado em regime de comunhab parcial de bens, 
empresario, portador do RG sob n° 2.388.621-9 SSP/PR e CPF: 554.986.479-72, 
residente e domiciliado a Rua Pitangueira n° 241, Jardim Tropical, municipio de 
Cascavel, CEP: 85807-180, estado do Parana; b) A quantia de 2.205.000 (dois 
milh'Oes, duzentos e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$: 66.150,00 
(sessenta e seis mil, cento e cinqUenta reais), ao socio ja existente MOISES CRUZ, 
acima qualificado. 

CLAUSULA SETIMA:  Os socios THERESINHA DE JESUS SA BENSOUSAN; 
CESAR SA BENSOUSAN; MONICA SA BENSOUSAN; e WALTER ALBERTO 
SA BENSOUSAN, admitidos como herdeiros, representados pelo PROCURADOR 
ANTONIO VANDERLI MOREIRA, advogado inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil, secao do Parana, sob n° 5.287 e CPF 165.349.059-49, corn escritOrio 
estabelecido na Avenida Pedro Basso n° 139, Bairro Alto Sao Francisco, Foz do 
Iguacu, CEP: 85863-756, estado do Parana, vendem e transferem, de forma onerosa, 
a integralidade de suas quotas na quantia de 405.000 (quatrocentos e cinco mil) 
quotas, da seguinte forma: a) A quantia de 270.000 (duzentas e setenta mil) quotas, 
perfazendo urn total de R$: 8.100,00 ao socio ingressante NELSO RODRIGUES, 
brasileiro, divorciado, empresario, portador do RG sob n° 1.899.267-1 SSP/PR e 
CPF: 283.012.349-20 residente e domiciliado na Rua Padre Bernardo Plate, n° 
1448, apto 1601, Bairro Jardim Polo Centro, na cidade de Foz do Iguacu, estado do 
Parana., CEP: 85863-719 ; b) e a quantia de 135.000 (cento e trinta e cinco mil) 
quotas, perfazendo urn total de R$: 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) ao socio 

• ja existente MOISES CRUZ, acima qualificado. 

CLAUSULA OITAVA:  Em decorrencia da presente alteracdo 
da Quarta Ahern-do de Contrato Social flea corn a seguinte 
social no valor de R$: 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
9.000.000 (nove milhOes) de quotas no valor de R$: 0,03 (tits 
assim distribuido entre os socios: 

a Clausula Primeira 
redacdo: 0 Capital 
reais) dividido em 
centavos) cada, fica. 

Secios Quotas Perc. Capital Social 
Moises Cruz 	  6.030.000 67 % R$: 180.900,00 
Valdomiro Machado Cantini 	 2.700.000 30 % R$: 	81.000,00 
Nelso Rodrigues 	  270.000 03 % R$: 	8.100,00 
Total 	  9.000.000 100,00% R$: 270.000,00 
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RADIO CAPANEMA LTDA - ME 
QUINTA ALTERAcA0 E CONSOLIDACAO CONTRATU 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 

CLAUSULA 	NONA:  Os socios KENNEDY JOSUE GRECA DE 
THERESINHA DE JESUS SA BENSOUSAN; CESAR SA BENS 	Pt:" 
MONICA SA BENSOUSAN; e WALTER ALBERTO SA BENSOUSAN, dao aos 
socios VALDOMIRO MACHADO CANTINI, MOISES CRUZ e NELSO 
RODRIGUES, plena, rasa e geral quitacao da cessao de quotas ora efetuadas, 
declarando estes conhecerem a situacao econ6mica financeira da sociedade, ficando 
sub-rogados nos direitos e obrigacOes decorrentes do presente instrumento, 
assumindo os socios a responsabilidade ao ativo e passivo da sucedida. 

CLAUSULA DECIMA: — Exclusao de S6cio: Quando a sociedade, representada 
por mais da metade do capital social, entender que urn ou mais socios estiverem 
colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegavel 
gravidade, estes serao excluidos da sociedade, mediante alteracao do contrato 
social. 
PARAGRAFO UNICO:  Tambem sera excluido o socio, de pleno direito: 
a) Por decisao judicial; 
b) Que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigacOes ou ainda por 
incapacidade superveniente 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:  Permanecem inalteradas as demais clausulas 
que ndo colidirem com as disposicoes do presente instrumento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:  A vista da modificacao ora ajustada e em 
consonancia corn o que determina o art. 2031, da Lei 10406/2002, os socios 
RESOLVEM por este instrumento, atualizar e CONSOLIDAR  o contrato social, 
tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condicOes contidas no 
contrato primitivo que, adequado as disposicaes da referida Lei niimero 10406/2002 
aplicaveis a este tipo societario, passa a ter a seguinte redacao: 

RADIO CAPANEMA LTDA - ME 
QUINTA ALTERACAO E CONSOLIDAcAO CONTRAT UAL 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 

 

CONSOLIDACAO CONTRATUAL 

  

MOISES CRUZ, brasileiro, divorciado, empresario, residente e domiciliada 
nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, sita Linha Redencao, 
s/n, Bairro Pinheiro, portador do RG sob n° 7R430634, SSP/SC e CPF 
055.257.999/87; VALDOMIRO MACHADO CANTINI, brasileiro, casado, 
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empresario, portador do RG sob n° 2.388.621-9 SSP/PR e CPF: 554.986. 
residente e domiciliado a Rua Pitangueira n° 241, Jardim Tropical, munici 
Cascavel, CEP: 85807-180, estado do Parana; e NELSO RODRIGUES, brasi 
casado em regime de comunhao parcial de bens, empresario, portador do RG sob n° 
1.899.267-1 SSP/PR e CPF: 283.012.349-20 residente e domiciliado na Rua Padre 
Bernardo Plate, n° 1448, apto 1601, Bairro Jardim Polo Centro, na cidade de Foz do 
Iguacu, estado do Parana, CEP: 85863-719, socios componentes da empresa 
RADIO CAPANEMA LTDA - ME, estabelecida na Av. Brasil, n° 502, centro, 
nesta cidade de Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana, conforme Contrato 
Social registrado na JUCEPAR sob n° 41201646254, em sessao de 16/07/1953, e 
demais alteracOes. 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade gira sob o nome empresarial de RADIO 
CAPANEMA LTDA — ME. 

CLAUSULA SEGUNDA:  A sociedade tem sua sede na Av. Brasil, n° 502, 
centro, Capanema, CEP 85760-000, estado do Parana. 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é Atividade de Radio; Atividade de 
gravacao de som e de edicao de musica. 

CLAUSULA ()UARTA: 0 Capital social no valor de R$: 270.000,00 (duzentos e 
setenta mil reais) dividido em 9.000.000 (nove milhOes) de quotas no valor de R$: 
0,03 (tres centavos) cada, fica assim distribuido entre os socios: 
Sacios Quotas Perc. Capital Social 
Moises Cruz 	  6.030.000 67 % R$: 180.900,00 
Valdomiro Machado Cantini 	 2.700.000 30 % R$: 	81.000,00 
Nelso Rodrigues 	  270.000 03 % R$: 	8.100,00 
Total 	  9.000.000 100,00% R$: 270.000,00 

CLAUSULA QUINTA:  A sociedade iniciou suas atividades em 09 de julho de 
1965 e seu prazo é indeterminado. 

CLAUSULA SEXTA:  As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condicaes e preco direito de preferencia a sua 
aquisicao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao 
contratual pertinente. 

d4.7,curnento 
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A NEwi 
CLAUSULA SETIMA:  A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital 
social. 

CLAUSULA OITAVA:  Fica investido na funcao de administrador da sociedade o 
socio MOISES CRUZ, individualmente, o qual compete o nome comercial, o use 
da empresa e a representacao ativa e passiva, judicial e extra-judicial da sociedade, 
bem como flea dispensado da prestacao de caucao, vedados no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacOes seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros em operacoes ou negocios estranhos ao objeto 
social, especialmente a prestacao de avais, endossos, fiancas ou caucao de favor, 
bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizacao dos outros 
socios. 

CLAUSULA NONA:  Ao termino de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o 
administrador prestard 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. 

CLAUSULA DECIMA:  Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio 
social, os socios deliberarao sobre as contas e designarao administradores quando 
for o caso. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA  : A sociedade podera a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filial ou outra dependencia, mediante alteracao contratual assinada por 
todos os socios. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:  Pelos servicos que prestares a sociedade, 
percebera o socio, a titulo de remuneracao Pro-Labore, a quantia mensal fixada nos 
limites de deducao fiscal previstos na Legislacao do Imposto de Renda, que sera 
levada a conta de despesas gerais. 

aste. ciGcurne,-nto o6pia 



RADIO CAPANEMA LTDA - M 
QUINTA ALTERACAO E CONSOLIDAcAO CONTRATU 

CPNJ: 75.978.973/0001-07 - NIRE 41201646254 

CLAUSULA 	DECIMA TERCEIRA:  Falecendo ou interditado qualque , o, 
sociedade continuara suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incaide, 
sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do outro sOcio remanescente, o 
valor de seus haveres sera° apurados e liquidados corn base na situa0o patrimonial 
da sociedade a data da resolucao, verificada em balanco especialmente levantado. 

PARAGRAFO UNICO:  0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relacAo aos seus socios. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: — Exclusao de S6cio: Quando a sociedade, 
representada por mais da metade do capital social, entender que um ou mais 
socios estiverem colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de 
atos de inegavel gravidade, estes serdo excluidos da sociedade, mediante 
alteracfto do contrato social. 

PARAGRAFO UNICO:  Tambern sera excluido o socio, de pleno direito: 
a) Por decisao judicial; 
b) Que cometer falta grave no cumprimento de suas obrigacOes ou ainda por 
incapacidade superveniente 

CLAUSULA DECIMA OUINTA:  0 administrador declara, sob as penas da lei, de 
que nao esta impedido de exercer a administracao da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pitblicos; ou crime 
falimentar, de prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrencia, contra as relacoes de consumo, fe publica, ou a propriedade. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA:  0 socio que desejar transferir suas quotas devera 
notificar o sacio remanescente, discriminando o preco, forma e prazo de pagamento 
para que este exerca ou renuncie o direito de preferencia, o que devera fazer dentro 
de sessenta dias contados do recebimento da notificacao ou em maior prazo sem que 
seja exercido o direito de preferencia, as quotas poderdo ser livremente transferidas. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA:  Fica eleito o foro de Capanema, CEP 85760-
000, estado do Parana, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacOes 
resultantes deste contrato. 
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ezpe este 

 

   

   

    



Kenn dy J.  a e Greca Mattos 
Procurador Valdomiro achado Cantini 

• 

Valdomiro Machado Cantini 
	

Espolio de Jose Djalma Ferreira de Mattos 
Procurador Valdomiro Machado Cantini 

TheFesinha • e sus Spa Bensousan 
derli ►  oreira 

ica Sfi Bensousan 
Procu dor Antonio Vanderli Moreira 

Procurathir Atifoni 
s ayBen/6usan 

Procura or 'Antonio Vanderli Moreira 

Wallet A 	o1 a Bensousan 
Procurador Antonio Vanderli 	reira 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 26/09/2017  
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E, por estarem certos e contratados, datam e assinam o presente inst 
vias de igual forma e teor, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpr 
os seus termos. 

Planalto, PR, 12 de Setembro de 291 
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JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 

Govemo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

EmpresaNFacil  141  

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Cereficamos que as informactes abaixo constam dos documentos arquivados 
nests Junta  Comercial e sao vigentes na data da sua expedicao.  

Nome Empresarlal: RADIO CAPANEMA LTDA - ME 

Maturate Juridica: Sociedade Emprestiria Limitada 

NIRE (Sada) 
41201646254 

CNPJ 
75.978.973/0001-07 

Data de Ato Constitutivo 
16/07/1953 

Protocol*: PRC2000976639 

Inicio de Atividade 
16/07/1953 

Endereco Completo 
Avenida BRASIL, N° 502, CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 

Objeto Social 
ATIVIDADE DE RADIO; E ATIVIDADE DE GRAVAQA0 DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA. 

Capital Social 
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) 

Porte 
ME (Microempresa) 

Prazo de Duracao 
Indeterminado 

Dados do Secio 
Nome CPF/CNPJ Participacao no capital 	Especie de socio Administrador 	Termino do mandato 
VALDOMIRO MACHADO 554.986.479-72 R$ 81.000,00 	 SOcio 
CANTINI 
Nome CPF/CNPJ Participayao no capital 	Especie de socio Administrador 	Termino do mandato 
NELSO RODRIGUES 283.012.349-20 R$ 8.100,00 	 S6cio 
Nome CPF/CNPJ Participagao no capital 	Especie de socio Administrador 	Termino do mandato 
MOISES CRUZ 055.257.999-87 R$ 180.900,00 	 Socio 

Dados do Administrador 
Nome CPF 	 Termino do mandato 
MOISES CRUZ 055.257.999-87 

Ultimo Arquivamento Situacao 
Data Niimero Ato/eventos ATIVA 
26/09/2017 20176585338 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE Status 

CONTRATO/ESTATUTO SEM STATUS 

Esta certiclao foi emitida automaticamente em 23/01/2020, as 07:49:28 (horario de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, corn o cOdigo FEZJ3AG. 

gliNg1119111 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretano Geral 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 

75.978.973/0001-07 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INscRigAo E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
31/10/1966 

NOME EMPRESARIAL 
RADIO CAPANEMA LTDA 

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

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

60.10-1-00 -Atividades de radio 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
59.20-1-00 - Atividades de gravagao de som e de edicao de musica 

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

0 LOGRADOURO 
AV BRASIL 

NUMERO 
502 

COMPLEMENTO 
***.**** 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE 
(46) 3555-1485 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO IDE SITUAQA0 CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 
******** 

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

Emitido no dia 17/01/2020 as 10:51:08 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1 



Imprimir 

CAI A 
CAIXA ECONDMiCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 75.978.973/0001-07 

Reza() SOCial:RADIO CAPANEMA LTDA ME 

Endereco: 	AV BRASIL 502 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000 

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

O presente Certificado nao servirá de prova contra cobranca de 
quaisquer debitos referentes a contribuicoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagOes corn o FGTS. 

Validade:13/01/2020 a 11/02/2020 

Certificacao Numero: 2020011302435300763405 

Informagao obtida em 17/01/2020 11:01:22 

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



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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERA1S E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: RADIO CAPANEMA LTDA 
CNPJ: 75.978.973/0001-07 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 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 situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a 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 09:25:56 do dia 28/12/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 25/06/2020. 
COdigo de controle da certidao: DA13.138BE.C577.B7CB 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021326493-84 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 75.978.973/0001-07 
Nome: RADIO CAPANEMA LTDA - ME 

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

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

Venda ate 16/05/2020 - Fornecimento Gratuito 

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

Paging 1 de 1 

Emitido via Internet Pablica (17/01/2020 10:56:15) 



Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIOD() COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 17/03/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

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

NEGATIVA N°: 242/2020 

FINALIDADE: VERIFICACAO 

RAZAO SOCIAL: RADIO CAPANEMA LTDA 

CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTMH282QETM44X84UP9 

Inscricao Municipal 	CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

451 	 75.978.973/0001-07 	 123 
ENDERECO 

AV BRASIL, 502 - CX POSTAL 12 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Atividades de radio, Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente 

Certidao emitida no dia Capanema, 17 de Janeiro de 2020. 
CODIGO DE AUTENTICACAO: 9ZTMH282QETM44X84UP9 



VITOR 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE CAPANEMA 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
	

TITULAR 
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 

	
DIRCE STEVENS FACCIO 

CAPANEMA/PR - 85760000 
	

JURAMENTADO 

VITOR HUGO PAGNO 

Certiddo Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 

de distribuicao CIVEL (Civel, Precat6ria, PrecatOria Especial, Juizado Especial), A-
cOes: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAcA0 JUDICIAL sob minha guarda 
neste cartorio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

RADIO CAPANEMA LTDA - ME 

CNPJ 75.978.973/0001-07, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

111111!11111111111,1,111 J1,1D11,1111111111 	1 11 01 	11 101 1 011 1 111 01 11 11 111 1 11111 1 1111 1 111 
de Janei o de 2020, 1 4:1 2:38 

AGNO 

JUD1CLARJO 
,; • 	Devito da Comarca de 

. - Estado do Parana 
;.int de Souza, t212 

Carterio do 	Distribuicissr. Partidor, 
Depositano PCibtico e Aw.atiarioirJesfitclat 
CNPJ 01.259.161101101-04 
latroa Stevens Faccto - Mien 

Custas = R$ 4 8 , 9 5 

Pagina 0001/0001 

Criagao da Comarca 29.11.1967 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIcA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RADIO CAPANEMA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 75.978.973/0001-07 

Certidao n°: 1478991/2020 
Expedigao: 17/01/2020, as 10:58:26 
Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica - se 	q u e 	RADIO 	CAPANEMA 	LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

75.978.973/0001-07, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

• INFORMACAO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess&rios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagOes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciArios, a honorArios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

Diavidas e sugestees: cndt@tst.jus.br  



RADIO CAPANEMA LTDA  
Avenida Brasil, Centro n° 502. 

Fone: 46-3552-1584 e-mail: alceugarda@hotmail.com  
CNPJ n°: 75.978.973/0001-07 - CAD/ICMS: 9071225655 

85760-000 	- CAPANEMA — PR 

ANEXO - III 

Declaracao Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa Radio Capanema LTDA, CNPJ n° 75.978.973/0001-07, corn 

sede 

Na Avenida Brasil, n° 502, Bairro Centro, do Municipio de Capanema, através de seu 

representante legal infra-assinado, que: 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela 

Lei n.° 9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, 

caso empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situacao 

no mesmo documento). 

• 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou 

contratar corn a Administracao Pnblica. 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatorios, instaurados por este Municipio, que o responsavel legal da empresa é o Sr. Moises 

Cruz, Portador do RG sob n° 7R430634, SSP/PR e CPF n° 055.257.999/87, cuja funcao/cargo 

&Selo administrador. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM s6cio desta empresa exerce cargo ou nca  

pnblica impeditiva de relacionamento comercial corn a Administracao Pnblica. 

5) Declaramos de que a empresa nao contratard empregados corn incompatibilidade corn as 



RADIO CAPANEMA LTDA  
Avenida Brasil, Centro n° 502. 

Fone: 46-3552-1584 e-mail: alceugarda@hotmail.com  
CNPJ n°: 75.978.973/0001-07 - CAD/ICMS: 9071225655 

85760-000 	- CAPANEMA — PR 
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autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direedo ou de assessoramento ate o terceiro 

grau, na forma da Sumula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futura referente e este 

processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratacao, concordo que o Contrato seja 

encaminhado para o seguinte endereco: 

E-mail: alceugarda@hotmail.com  

Telefone: (46) 3552-1584 • 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracao 

junto ao Sistema de.Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos 

dados anteriormente fornecidos. 

8) Nomeamos e constituimos o senhor(a) NILCEU NATALINO CAVALHEIRO, 

portador do CPF/MF sob n.° 	796.972.249-00, para ser o(a) responsavel para 

acompanhar a execucao do Contrato, referente ao Pregao Presencial n.° 123/2019 e todos os atos 

necessarios ao cumprimento das obrigacoes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos 

e na Ata de Registro de Precos/Contrato. 

• 	Capanema, 28 de Janeiro de 2020 

RG: 7R430634 CPF: 055.257.999/87 

 

S6cio Administrador 
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RADIO CAPANEMA LTDA. r 
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17/01/2020 

ia* 

Ernissao do CICAD 

PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 

RECEITA ESTADUAL 
	

SECRETARIA DA FAZENDA 

Comprovante de Inscricao Cadastral - CICAD 

Inscrigao no CAD/ICMS 
	

Inscrigao CNPJ 
	

Inicio das Atividades 

90712256-55 
	

75.978.973/0001-07 
	

01/2016 

Empresa / Estabelecimento 

RADIO CAPANEMA LTDA - ME 

RADIO CAPANEMA 

AV BRASIL, 502 - CENTRO - CEP 85760-000 
FONE: (46) 3552-1584 

CAPANEMA - PR, DESDE 01/2016 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificacao 

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 
07/2016 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 

6010-1/00 - ATIVIDADES DE RADIO 

Nome Empresarial 

Titulo do Estabelecimento 

Endereco do Estabelecimento 

Municipio de Instalacao 

Situacao Atual 

Natureza Juridica 

Atividade Econornica Principal do 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econ6mica(s) 
Secundaria(s) do Estabelecimento 

Quadro Societario 

Tipo Inscricao Nome Completo / Nome Empresarial Qualificagao 

CPF 055.257.999-87 MOISES CRUZ SOCIO-ADMINISTRADOR 

CPF 554.986.479-72 VALDOMIRO MACHADO CANTINI SOCIO 

CPF 283.012.349-20 NELSO RODRIGUES SOCIO 

Este CICAD tern validade ate 16/02/2020. 
Rho Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Parana 

CAD/ICMS N° 90712256-55 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderao ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br  

Emitido Eletronicamente via Internet 
17/01/2020 11:37:13 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

 

https://www.arinternet.prgov.bricadicms/ ce_CIFS11D.asp?elncludeLinkFaci1=S&eCadicms=9071225655&eUser=26031946 
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/ I( 	1922566 - Contrato 
	 https://seimc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...  

lift 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO 
CELEBRADO ENTRE A UNIAO E A RADIO CAPANEMA 
LTDA., OBJETIVANDO A ADAPTACAO DA OUTORGA 
PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE RADIODIFUSAO 
SONORA EM FREQUENCIA MODULADA, NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANA. 

Aos 	  dias do mes de 	  do ano dois mil e 
	 , a UNIAO, representada pelo Ministro de Estado da Ciencia Tecnologia 
Inovaceies e ComunicacOes, GILBERTO KASSAB, e a RADIO CAPANEMA LTDA., doravante 
denominada PERMISSIONARIA, C.N.P.J. n.° 75.978.973/0001-07, representada por seus 
Administradores, José Djalma Ferreira de Mattos, inscrito no CPF n.° 004.762.509-00 e Moises 

• 
Cruz, inscrito no CPF n.° 055.257.999-87, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessao celebrado entre a UNIAO e a PERMISSIONARIA objetivando a adaptacao da outorga 
para a execucao do servico de radiodifusao sonora em frequencia modulada, na localidade de 
Capanema, estado do Parana., decorrente da concessao outorgada a Radio Capanema Ltda., por 
meio da Portaria MJNI n.° 258-B, de 24 de maio de 1962, publicado no Diario Oficial da Uniao 
de 13 de maw() de 1963, para executar o servico de radiodifusao sonora em onda media, no 
municipio de Capanema, estado do Parana. A execucao do servico, objeto do presente Termo, 
reger-se-a. pelo C6digo Brasileiro de Telecomunicacoes, leis subsequentes e seus regulamentos, 
pelo Decreto n.° 8.139, de 7 de novembro de 2013, pelo Contrato de Concessao e, 
cumulativamente, pelas clausulas seguintes: 

Clausula la. Fica outorgado a Radio Capanema Ltda. o canal 213 (duzentos e 
treze), Classe C correspondente a frequencia 90,5 MHz, destinado a execucao do servico de 
radiodifusao sonora em frequencia modulada, nos termos previstos no Decreto n.° 8.139, de 7 de 
novembro de 2013. • 	§ 1°. A celebraca'o deste Termo Aditivo nao alters os prazos e condicaes previstos 
no Contrato de Concessao, inclusive no que concerne a localidade de execucao do servico e ao seu 
prazo de vigencia, sem prejuizo de sua renovacao, nos termos da legislacao em vigor. 

§ 2°. Enquanto nao estiver concluido o processo de renovacao n.° 
53000.013700/2014-34, em tramite nessa Pasta, a execucao do servico sera mantida em carater 
precario, podendo ou nao a renovacdo vir a ser concretizada. 

Clausula 2 a. A PERMISSIONARIA é obrigada a: 

a) publicar o extrato do presente Termo Aditivo no Diario Oficial da Unido no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua assinatura; 

b) apresentar projeto de aprovacao de locais e use de equipamentos ao 
Ministerio Ciencia Tecnologia Inovaciies e Comunicacties, no prazo de ate 120 (cento e vinte) 
dias, contado da publicacao do extrato do presente Termo Aditivo; 

c) apos instalada a estacao de transmissao, requerer ao Ministio Ciencia 

1 de 3 	 01/06/2017 16:40 
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Documento assinado eletronicamente por GILBERTO KASSAB, Ministro de Estado da. 
Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Comunicaeoes, em 01/06/2017, as 15:37, conforme art. 
3°, III, "b", das Portarias MC n° 89/2014 e MCTIC n° 34/2016. 

t A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mc.gov.br/verifica.html  
..4144,10:• 

informando o c6digo verificador 1922566 e o c6digo CRC 50EC8233. 
• 

Referencia: Processo n° 53000.015743/2014-54 
	

SEI n° 1922566 
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SEI / P.f.7.TIC- 1906728 -(Miele :: 
	 https://sei.mc.gov.br/sei/controlador.php?acao=docurriento_imprimir_...  

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAcOES E COMUNICAcOES  
" 	 Sedretaria de Radiodifusdo 

Department.° de Radiodifusdo Comerciat 
Coordenacao Geral de Pas-Outorgas 

Esplanada dos Ministerios, Bloco R, 1° andar, Ala Oeste, Anexo, 70044-900 — Brasilia/DP 
Telefone: (61) 2027-6464 

Officio n° 22765/2017/SEI-MCTIC 

Ao (A) Senhor (a) 
Representante Legal da 
RADIO CAPANEMA LTDA. 
Avenida Brasil, 502, Centro 
85.760-000 Capanema/PR 

• 

Assunto: Comunica prazo para publicacao do extrato do termo aditivo ao contrato de adesio de 
permissao no Difirio Oficial da Unifio. Proce(sso n°,53000.015743/2014-54 

Senhor (a) iRepresentante Legal, 

1. Formalizado o Terrno Aditivo ao Contrato de Concessa."9 celebrado entre a Unido e a 
Radio Capanema. Ltda., que trata da Adaptagao. da Outorga de Onda Media para a execucao do-
servico de radiodifu-s-ao sonora em frequencia modulada na localidade de Capanema/PR, informo que, 
nos termos do art 30, paragrafo unico, do Regulamento dos Servigos de 12.adiodifusao, corn a redagdo 
dada pelo Decreto n° 1.720, .de 28 de novembro de 1995, essa perrnissionaria devera providenciar a 
publicacdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da data de sua assinatura. 

2. Solicito, por oportuno, especial atengdo a data do vencimento do boleto bancario 
(anexo), emitido pela Imprensa Nacional, referente a publicagao da materia naquele periothco. 

) 

Atencio§ament6, 

1 de 2 	 01/06/2017 15:21 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ,DE 
CONCESSAO 

PARTES: Unido e Radio Capanema Ltda. 

ESPE,C1E: Termo Aclitivo de Adaptacao de outorga de OM para FM, ao Contrato de Concessao celebrado 
entre a Unido e a PERMISSIONARIA, Radio Capanema Ltda. 

OBJETO: Adaptacao da outorga de execucAo do servigo de Radiodifusdo Sonora em Ondas Medias pars• a • 
Outorga de Radiodifusao Sonora em Frequencia Modulada, no MUnicipiO de Capanema, estado do 
Parana. 

VIGENCIA: A celebracao deste Termo Aditivo ndo altera o prazo de vigencia da outorga originari . 

DATA E ASSINATURA: 05 de junho de 2017. Gilberto Kassab, Ministro de Estado da Ciencia, 
Tecnologia, Inovaceies e Comunicacties, e José Djalma Ferreira de Matos - Diretor Administrativo e 
Moises Cruz - Gerente da Radio Capanerna Ltda. 	 • 

• 
assInstura 
elelr6nita 

Documento assinado eletionicamente por Bruno Costa de Oliveira, Coordenador de Renovacan 
de Outorga de Servicos de Rathodifuslo, em31/05/2017, as 11:29, conforme art. 3°, DI, "b", das 
Portarias MC n° 89/2014 e'MCTIC n° 34/2016. 

*: A autenticidade do document° pode ser.onferida no site http://sei.mc.gov.bdveiifica.htrril  
informando o c6digo verificador 1900716 e o cadigc CRC 4271DC1B. 

Referencia: Processo no 53000.01V43/2014-54 
	

SEI n° 1906716 

1 de I 	 01/06/2617 



14/06/2017 	 Fwd: Publicado no DOU de 08 06 2017 - Alceu Garda 

RAid: Publicado no DOU de 08 06 2017 

ter 13/06/2017 19:40 

Caixa de Entrada 

Para: Roberto Lang <forcel@wlncoronel.com>; cruz@radiocapanema.com.br  <cruz@radiocapanema.com.br>; Alceu Gard+ 
<alceugarda@hotmail.com>; Kacyara <kacyara@rline.com.br>; 

Caros senhores (a) boa tarde! 
Segue a publicacao no Dian° Oficial da Uniao do extrato do contrato da migracao da radio Capanema para a Frequencia 
Modulada. 
Dr. Roberto Lang, que este copiado neste e-mail, enviara para o o senhor Moises Cruz providenciar as devidas assinatutas no  
projeto para entrado no Minicon e posteriori liberacao e entrada em operacao. 

• 
_iCarros amigos 

Prezados, 

Publicado no Dian° Oficial a Adaptacao de Outorga de sua emissora. Veja a pagina na Integra no link abaixo: 

htto://oesouisa.in.Qov.br/imprensa/jso/visualiza/index.jsp?data=08/06/20178cjornal=3&oagina=7&totalArgu ivos= 224 

• 

TERM() AINTIVO AO CONTRA TO DE CONCESSAO 
PARTES: Undo a Radio Capanana Ltda. 
ESPEC1E: Termo Adrtnfo de Adaplagdo de outorca dc OM pars FM, 
an C'ontrato de Coneassdo celcbrado entre a Liman e a PERM1S-
SIONARIA, Radio Capanema Ltda. 
OBJE10: Adaptaglo da outorga de asocucdo do s,criloo de Radio-
difusan Sonora cm Onded Medias Flora a Outorga de Radiodirusda 
Sonora cm Fret-108nm Modulada, no Municipal de Capanema, cs1ado 
do Parana. 
VI.GENCIA: A calebnkcdo dame Tenn° Adinvo nib alters o prazo de 
vigencia da outoraa oriamiana. 
DATA E ASS1NArt:RA: 05 dejunho de 2017. Gilberto Kassab, 
Minestro de Estado do Ciancia, Tecnologia, lnovac8es c Comunt-
cacaes., c Jose DpInka Ferreira de Halos - Dilator Administratrio c 
Moises Cruz - Gamma da Radio Capancma l_tda. 

https://outlooklive.corn/owa/?viewmodel=ReadMessag  eltem& ItemID = AQM kADAwATYwM AltOTBmN i 1mNj N i LTAwAi OwtV1AoAR g AAA4r CtkU U 2s 9J mOuOi iv 	1/2 



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO 
PARTES: Undo e Radio Capancma Ltda. 
ESPECIE: Term° Aditivo de Adaptacao de outorga de OM pant 1M, 
ao Coptmto de Concessao celebrado entre a Undo e a PERMIS-
SIONARIA, Radio Capanema Ltda. 
OBJETO: Adapt/10.o da outorga de execuedu do torsion cle Radii,-
dirtied° Sonora am Ondus Medias pant a Outorga do Rudioditb,do 
Sonora ern Frequencia Modulada, no Munielpio de Capanerna.csi.ide 	t 
do Pprand. 
VIGENCIA: A celebraefio dente Term° Aditivo ono alters o prim, do 
vigncia da outorga origindria. 
DATA E ASSINATURA: 05 dejunho de 2017. Gilberto Kassab. 
Ministro de Estado da Ciencia, Tecnologia, Inovagcs c Colman, 
cacaos, e Jose Djalina Ferreira tie Maros Diretor Administrant 0 o 
Moises Cruz - Demme do Radio Capanema Ltda. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO 
PARTES: Undo e Radio Chopinzinho Ltda. 
ESPECIE: Termo Aditivo de Adaptago de outorga de 0 
no Contrato de Concessao celebrado entre a Undo e a 
SIONARIA, Radio Chopinzinho Ltda. 

digitalmente confuse MP 	2.200-2 de 24/08/2001, que i 
InfraesInttura tie Chaves Pablicas Brasileira - 

nst. 
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EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO 
ESCRITORIO DE LONDRINA 

AVISO DE LrcrrAcAo 
PREGAO ELETRONICO N' 1/2017 UASG 135068 

N" Processo: 11/2017 . Objeto: Fresno Eletr8nico Aquisicao de 
Pastas. Total de Rens Licitados: 00001. Edital: 08/06/2017 tie 08600 
as 12600 e de 13600 as 17600. Endereco: Gleba Aquidaban Lt-200 
Sitio Sao Carlos Distrito Warm - LONDRINA - PR on www.com-
prasgovornamentais.gov.beedita1/135068-05-1-2017. Entrega des Pro-
pastas: a partir de 08/06/2017 as 08600 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 22/06/2017 is 10h00 no site 
www.comprosnet.gov.br. 

LUIZ CARLOS MIRANDA 
Detente Local 

(SIDEC 07/06/2017) 135068-13203-2017NE000003 

ESCRITORIO DE PETROLINA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGAO ELETRONICO N' 1/2017 - SRI' 

A Embrapa SPM - Escriterio de Petrolina tome publics o 
resultudo do PE 1/2017 (SRP). Objeto: Aguisheao de cops descar-
tavel, cafe e material de expediente. Empresas vencedoras: Milonshop 
Comorcio Solug.es a Tecnologia Ltdu-EPP (CNPJ 08.388.921/0001-
85) own u item 6; Aldeia Distribuidora do Aliment° Lids-ME (CNPJ 
14.489.833/0001-72) corn us kens I o 2 e LV Comdrcio de Popdis 
Ltda-ME (CNPJ 23.983.971/0001-02) com o item 3. Valor Global da 
Ata: RS 19.105,49. 

VERA LUCIA GONDIM 
Pregueira 

(SIDEC - 07/06/2017) 135041-13203-2017NE012017 

EMBRAPA TRIGO 

AVISO DE LICITAGA0 
FREDA° ELETRONICO N' 13/2017 - UASG 135032 

N° Process,,: 051/2017 . Objeto: Prowl° EletrOnicu - Con-
trataoao do empress ospeoializada pans roolizaono da montagem e 
instalacio do ulna camera de crcscimento de plantas, mares Conviron, 
dr propriedade da Embrapa Trigo. localizada am Pusso Funds - RS. 
Total de liens Licitados: 00001. Edital: 08/06/2017 de 081,30 as 
I I h00 e de 14630 Is 17h00. Endereco: 	Br-235, Km 294 - 
Cabo Postal 451 Rodovia PASSO FUNDO - RS ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/cdita1/135032-05-13-2017. Entrega des 
Propostus: a partir de 08/06/2017 as 08630 no site wvAtcompras-
netgov.br. Abertua dna Propostas: 21/06/2017 is 08630 no site 
www.comprasnet.gov.br. Infonnacoes Gerais: Na eventual divergencia 
entre a especificacao dos hens constantes na Macao de itens do 
Comprasnet e u edital, paw/ales:era sompre o rapt:offload° nu edital. 

OSVALDO VASCONCELLOS VIRIRA 
Chao Octal 

(SIDEC • 07/06/2017) 135032-13203-2017NE999999 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA 
COORDENAcAO-GERAL DE AP010 LABORATORIAL 

LABOFtATORIO NACIONAL AGROPECOARIO 
EM CAMPINAS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N' 6/2017 - UASG 130102 

Nemo° do Contnuo: 27/2014. N" Processo: 21053000042201417. 
PREGAO SISPP N" 12/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 
46677860000165. Contratado : RISEL COMBUSTIVEIS LTDA -
Objeto: Prorrogocao de Vigencia. Fundaments Legal: Lei 8666/93. 
Vig8ncia: 16/07/2017 a 16/01/2018. Valor Total: RS187.125,00. Foo-
te: 100000000 2017NE800037. Data do Assinatura: 25/05/2017. 

(SICON - 07/06/2017) 130102-00001-2017NE800065 

SECRETARIA DE MOBILIDADE SOCIAL, DO 
PRODUTOR RURAL E DO COOPERATIVISMO 

EXTRATO DE PRORROGAcA0 DE OFICIO 

Especic: Prorroga de Oficio N" 00001/2017 no Conveniu N' 
828197/2016. Convoncnics: ConoctIonto : MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Unidade Gestora: 
420013, Gestic): 00001. Convenente : MUNICIPIO DE PEDRAS 
GRANDES, CNPJ if 82.928.680/0001-72. P.I.127/2008, art. 30, VI.. 
Valor Total: RS 100.100,00. Valor de Contrapartida: RS 100,00, Vi-
gnola: 27/12/2016 a 05/06/2018. Data do Assinatura: 07/06/2017. 
Assina : Palo WRIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTE-
CIMENTO - MIN.AGRICULTURA / JOSE RODRIGUES PINHEI-
RO DORIA- SECRETARIO DA SMC/MAPA. 

(SICONV(PORTAL) - 07/06/2017) 

Este document° pode set verificado no endereco eleirOnico htip.//www,in, 
polo cedigo 00032017060800007 

EDITAIS 
APROVACAO DR PROJETO 

PROGRAMA MAIS LEITE SAUDAVEL 

0 Secretdrio de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 
Cooperativismo, do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abaste-
cimento, no use dais suns atribuic8es, corn base nas analises tecnicas 
constantes nos autos do Process° n° 21042.013815/2016-16, e, em 
conformidade cam o Decreto n" 8.533, de 30/09/2015, aprova o 
Projeto de investimento da Cooperativa Control Gauche Ltda. CNPJ 
n° 88.933.114/0016-11, para aquisiono de creditos presumidos da 
Contribuiclo PIS/Pasep e da Coffins da aplicacno no Programa Mais 
Leite Saudavel, corn perloclo de execuono de 01/01/2017 a 
30/09/2018. 

O Secret/16o de Mobilidade Social, do Produtor Rural a do 
Cooperativismo. do Ministerio da Agricultura, Pecuaria a Abaste-
cimento, no use dos suns atribuicOes, corn base nas =Slices tecnicas 
constantes nos autos do Processo n° 21018.000285/2017-16, e, em 
conformidade corn o Decrcto a" 8.533, de 30/09/2015, aprova o 
Projeto de investimento da Cooperativa Laticfnios Guacui, CNPJ 
27.684.711/0001-89, pant aquisicau de creditus presumidos da Con-
tribuicao PIS/Pasep ado Cofins da aplicac0o no Programa Mais Leite 
Saudavel, com periods de execticao de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

O Secretdrio de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 
Cooperativismo, do MinistOrio da Agricultura, Pecuaria a Abaste-
cimento, no use this suss atribuicOes, corn base nas anilises tecnicas 
constantes nos autos do Processo n° 21028.002380/2017-35, e, em 
conformidade corn o Decrcto n" 8.533, de 30/09/2015, aprova 
Projeto de investimento do Embare Indistrias Alimenticias S/A, 
CNPJ 	21.992.946/0001-51, pam aquisiono de crdditos presumidos 
da Contribuicio PIS/Pasep e da Cofins da aplicagno no Programa 
Main Leite Saudavel, corn period.) de exact.* de 01/01/2017 a 
31/12/2019. 

0 Secrettiria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 
Cooperativismo, do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abaste-
cimento, no use dos suss atribuicaes, corn base nas analises tecnicas 
constantes nos autos do Process.) n" 21052.003188/2017-69, a em 
conformidade com o Decreto n" 8.533, de 30/09/2015, aprova 
Projeto de investimento do Indasiria e Comercio de Produtos Ali-
menticios Frutap Ltda. CNPJ n° 00.158.635/0001-11, para aquisicao 
de croditos presumidos da Contribuicao PIS/Pasep a da Coffins da 
aplicacao no Programa Mais Lek Saudavel, corn period.) de exe-
coca° de 31/01/2017 a 31/12/2019. 

O Secretdrio de Mobilidade Social, do Produtor Rural a do 
Cooperativismo, do Ministerio da Agricultura, Pecudria a Abaste-
cimento, no use des suns atribuicOes, corn base nas =Sikes tecnicas 
constantes nos autos do Process° n" 21042.003143/2017-11, c, cm 
conformidade com o Decreto n" 8.533, de 30/09/2015, aprova o 
Projeto de investimento do LaticInios Stefanello Ltda, CNPJ 
05.418.346/0001-28, pam oquisicIo do creditos presumidos da Con-
tribuicAo PIS/Pasep e da CoOns da aplicaclo no Programa Mais Leite 
Saudavol, cum periodu de execugo de 01/03/2017 a 01/03/2018. 

O Secretdrio de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 
Cooperativismo, do Ministerio da Agriculture, Pecuaria a Abaste-
cimento, no use dos sous atribuicaes, corn base nas analises lecnicas 
constantes nos autos do Processo n" 21042.009747/2016-82, e, em 
confonnidade corn o Decrcto n" 8.533, de 30/09/2015, aprova o 
Pmjeto de investimento do Pnimilk LaticInius Lida, CNPJ n" 
04.969.620/0016-70, pars aquisicatt dc creditos presumidos da Con. 
tribuigno PIS/Pasep a da Cofins da aplicaollo no Programa Mais Leila 
Saudavel, corn perIodo de execucno de 01/09/2016 a 31/08/2019. 

JOSE RODRIGUES PINHEIRO DORIA 

SUPERINTENDENCIA FEDERAL NO ESTADO 
DO MARANHAO 

EXTRATO DE CONTRATO N' 9/2017 - UASG 130069 

Processo: 21022005379201631. 
PREGAO SISPP N' 5/2017. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CPF Contratado: 
09536019353. Contratado : JOSE HENRIQUE DE MOURA FERRO 
-FRAZAO. Objeto: Contrataolo de leiloeiro Oficial. Fundament° Le-
gal: Lei 8.666/93, suss correlatase alterac6es posteriores. Vignola: 
08/06/2017 a 07/06/2018. Valor Total: RS5,00. Foote: 100000000 -
2017NE800280. Data de Assinatura: 06/06/2017. 

(SICON - 07/06/2017) 130069-00001-2017NE800008 

SUPERINTENDENCIA FEDERAL NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS 

RETIFICACAO 

No Extrato de Contra° el" 7/2017 publicado no DOU de 
07/06/2017 , Sego 3, Pug. 5. Onde se 18: Vigencia: 17/05/2017 a 
17/05/2017 Leia-se : Viencia: 17/05/2017 a 17/05/2018 

(SICON - 07/06/2017) 130056-00001-2017NE800395 

gmbdataanacidadahuni. 	 Documento manna 

SUPERINTENDENCIA FEDERAL NO ESTADO 
DE PERNAMBUCO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 2/2017 - UASG 130025 

Muter° do Contrato: 7/2016. N" Processo: 21036000452201620. 
PREGAO SISPP N° 1/2016. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Cvntratadu: 
14346629000100. Contratado : CLEAN MASTER TERCEIRIZA-
CAO DE -SERVIGOS EIRELI - ME. Objeto: Prtirrogacao poi mans  
12 (doze) mesas o pmzo de vig8ncia do contrato original. Funda-
ments Legal: Lei if 8.666/93 a sues alterages. Vigencia: 0/06/2017 
a 02/06/2018. Valor Total: RS787.495,56. Ponta: 1000000011 -
2017NE800005. Data de Assinatura: 01/06/2017. 

(SICON - 07/06/2017) 130025-0000l-2017NE800013 

Ministerio da Ciencia, Tecnologia, 
Inovacoes e Comunicacoes 

GABINETE DO MINISTRO 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO 
PARTES: Uniao e Difusora Cultural Ltda. 
ESPECIE: Terms Aditivo tie Adaptacno de outorga de OM lora F M. 
ao Contralto de Concessno celebrado entre a Undo e a PERMIS-
SIONARIA, Difusura Cultural Ltda. 
OBJETO: Adaptacao da outorga de execucao do servico de Rodin-
difuslo Sonora em Ondas Medias pars a Outorga de Radiodifusau 
Sonora em Frequancia Modulada, no Municipio de lmti, Lewd° du 
Parana. 
VIGENCIA: A celebracdo deste Termo Aditivo nao altars o prams de 
vi antis da outorga origindria. 
DATA E ASSINATURA: 05 dejunho de 2017. Gilberto Kassab. 
Ministro de Estado da Ciencia, Tecnologia, Inovacems e C0111t1111-
cacaos, e Mamba Luiz Martins, Procurator da Difusora Cultural La-
da. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO 
PARTES: Uniao o Fundago AIdeias S.O.S de Goioere. 
ESPECIE: Terms Aditivo do Adoptoollo de outorga de OM paro 
ao Coptrato do Concessao celebmdo entre a Uniao e a PERMIS-
SIONARIA, Fundaono Aldeins S.O.S de Goioera. 
OBJETO: Adaptacao da outorga de execuclo do servico de Rada.-
difusao Sonora cm Ondas Medias para a Outorga de Rachodittitaat 
Sonora em Frequencia Modulada. no Municipio dc Goioer3, csaado 
do Parana. 
VIGENCIA: A celebracao dente Termo Aditivo ado utters o pros. do 
vigdncia da outorga origindria. 
DATA B ASSINATURA: 05 de jurtho de 2017. Gilberto Kassab. 
Ministro de Estado da Ciencia, Tecnologia, Inovages e COM.-

e Vacir Ferreira - Procurador da Fundocno Aldeios S.O.S da  
Goioer8. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSAO 
PARTES: Undo e Radio Brotense Ltda. 
ESPECIE: Termu Aditivo de Adaptacdo de outorga de OM pant 1'I. 
so Coptrato do Concessio celebrado entre a Uniao c a PERMIS-
SIONARIA, Radio Brotense Ltda. 
OBJETO: Adaptacao da outorga de execuclo do servico de Rud,,,-
difustlo Sonora em Ondas Medias pant a Outorga de Radioditar..n. 
Sonora em Froquencia Modulada. no Municlpio de Porocatu. tasunlo 
do Parana. 
VIGENCIA: A celebracio dcste Terms Aditivo nao altcra u pasta do  
vigencia do outorga origindria. 
DATA E ASSINATURA: 05 dejunho de 2017. Gilberto ICINS.lb. 
Ministro de Estado da Ciencia, Tecnologia, Inovacaes c Conlon.-
cocks, a Joao Batista Camaval Procurador da Ridio Brown,. 
Ltda 
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Agenda Nacional de Telecomunicacoes - ANATEL 

SAUS, Quadra 06, Bloco H, Ala Norte, 4° Andar, Brasilia - DF 
CEP: 70.070-940 

Data do Processamento 
19/04/2017 - 

ANATEL \teresa .mc 
Vencimento 

18/07/2017 Nosso NOmero(Seq-dv) 

05008004727- 
0045-66 

1. Informayoes 
Radiodifusao Sonora em Onda Media - COdigo= 205 
Outorga dos Serv.de Radiodifusao Sonora e de Sons e Imagem - Codigo= 6530 

2. Mensagem 
N° Fiste1:05008004727 

3. Regras 
Banco: Apos vencimento nao cobrar acrescimos moratorios. 
- Nat) conceder desconto/abattmento/deducao 

- Nao receber apps o vencimento 

MValor do Documento 	 (+)Mora/Mutta/Juros 
23.125,38 

(+)Outros Acrescimos (=)Valor Cobrado 

23.125,38 
Pagador. RADIO CAPANEMA LTDA 
CNIWCPF: 75978973000107 

Autenticagao Mecanica 

:"refeitura Mur' 	• • 	....-,a1pe..-dhi..•'•r>16 
7;c7+:tifiCo quo 	- 	 c6pla orisinaL 

-42,7a:tem:a, 



https://mail-attachrnent.googleusereontent.com/attachmenths0/?w  --2 . 

Timbre 

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES 

Secretaria de Radiodifusao 

Departamento de Radiodifusdo Comercial 

Coordenacdo Geral de Pos-Outorgas 

Esplanada dos Ministerios, Bloco R,-1° andar, Ala Oeste, Anexo, 70044-900 — Brasilia/DF 

Telefone: (61) 2027-6464 

Oficio n° 17755/2017/SEI-MCTIC 

Ao(A) Senhor(a) 

• Representante Legal da. 

RADIO CAPANEMA LTDA. - 

Avenida Brasil, 502, Centro 

85.760-000 Capanema/PR 

Assunto: Boleto Bancario. Adaptacao de outorga (de OM para FM). Processo 
n° 53000.015743/2014-54. 

• Senhor (a) Representante Legal, 

Prefeitu 
Certifx,•3  
QCs orisirts:. 
Caparterna, 	01_ . ,,?o 

1. Encaminha-se copia da Nota Tecnica n.° 8680/2017/SEI-MCTIC, acompanhada do boleto 
bancario referente ao valor defmido para a adaptacao de outorga do servico de radiodifusdo sonora 
em onda media para o servico de radiodifusao sonora em frequencia modulada. Esclareea-se que 
apOs o pagamento deve a Entidade apresentar ao Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e 
Comunicacoes o correspondente comprovante de quitacao integral do boleto supramencionado. 

2. Por oportuno, vale ressaltar que a Perm.  issionaria apOs celebracdo do Termo Aditivo junto a Unido 
devera atentar-se ao prazo de 120 (cento e vinte) dias, para apresentacao do projeto tecnico de 
aprovacao de local e use de equipamentos a este Ministerio, o qual sera apreciado em autos proprios. 

Atenciosamente, 

logotipo o D cumento assinado eletronicamente por Bruno Costa de Oliveira, Coordenador de 

1 de 2 	 20/04/20 1 709:0( 
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Renova•Ao de Outorga de Servi•os de RadiodifusAo, em 19/04/2017, As 17:35, conforme 
art. 3A, III, "b", das Portarias MC n. 89/2014 e MCTIC nie 34/2016. 

QRCode 	A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mc.gov.br/verifica.html  
Assinatura 	informando o cAdigo verificador 1822275 e o cOdigo CRC 215F3657. 

Em caso de resposta a este Oficio, fazer referencia expressa a: Oficio 
n°  17755/2017/SEI-MCTIC - Processo n° 53000.015743/2014-54 - N° 
SEI: 1822275 

2r€31n1t.urz 

• 
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1 
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES 

Secretaria de Radiodifusao 

Departamento de Radiodifusao Comercial 

Coordenacao Geral de Pos-Outorgas 

NOTA TECNICA N° 8680/2017/SEI-MCTIC  

Processo n° 53000.015743/2014-54. 

Assunto: BOLETO BANCARIO. Adaptacao de outorga (de OM para FM). 

SUMARIO EXECUTIVO 

1. Trata-se de instrucao de processo relativo ao pedido formulado pela Radio Capanema Ltda, para 
adaptacao de outorga do servico de radiodifusao sonora em onda media para o servico de radiodifusao 
sonora em frequencia modulada, na localidade de Capanema, estado do Parana. Necessidade de emissao e 
encaminhamento de boleto bancario referente ao valor da outorga definido pelo Ministerio da Ciencia, 
Tecnologia, InovacOes e Comunicacifies para a adaptacao de outorga do servico de radiodifusao sonora em 
onda media para o servico de radiodifusao sonora em frequencia modulada. 

ANALISE 

2. Verifica-se, nos autos, que a entidade apresentou o formulario padronizado para solicitacao da 
adaptacao de sua outorga do servico de radiodifusao sonora em ondas medias para o servico de 
radiodifusao sonora em frequencia modulada na localidade de Capanema, estado do Parana, conforme 
previsto no art. 2° da Portaria n° 127, de 2014. 0 mencionado formulario, entregue no prazo legal, 
consoante (doc.0322781), ratifica a manifestacao de interesse de adaptacao do servico a ser prestado pela 
entidade na localidade em epigrafe. 

3. Em continuidade ao procedimento instrutorio, este Ministerio solicitou a entidade os documentos 
previstos no artigo 4°, § 1°, da Portaria n° 127, de 12 de marco de 2014, publicada no Diario Oficial da 
Uniao do dia 13 subsequente. Em resposta, a entidade apresentou os documentos requeridos, os quais 
foram analisados por meio da Nota Tecnica n° 7665/2017/SEI-MCTIC (doc.1785288 ), que, ao final, 
opinou pela habilitacao juridica da Entidade, confirmada pelo ato de apticlao proferido pela Secretaria de 
Radiodifusao. 

4. A fun de dar prosseguimento ao feito, considerando os termos do artigo 5°, § 2°, da Portaria n° 127, 
12 de marco de 2014, publicada no Diario Oficial da Uniao do dia 13 subsequente, alterada pela Portari 
n° 6.467, de 24 de novembro de 2015, publicada no Diario Oficial da Uniao, de 25 de novembro de 2015, 

1 de 3 
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I 2 9 
faz-se-necessaria a emissAo do boleto bancario correspondente ao valor da outorga estipula pelo 
Ministerio para o servico de radiodifusAo sonora em frequencia modulada e onda media para a localidade 
de Capanema, estado do Parana considerando-se, para tanto, a potencia da radio, a populacao e a 
classificaca'o do municipio, conforme grupos de enquadramento. 

5. Impende informar que, o respectivo boleto bancario foi devidamente atualizado monetariamente 
pelo Indice Nacional de prey° ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme determina a Portaria n° 
6.467, de 24 de novembro de 2015, publicada no Diario Oficial da Uniiio, de 25 de novembro de 
2015, em seu § 6°. 

6. Acrescente-se que, o ato de elaboracao de adaptacAo da outorga esta sujeito ao pagamento previo do 
respectivo boleto em parcela Unica, no prazo de 90 dias da sua emissAo, devendo a entidade apresentar o 
comprovante de quitacAo perante esse Ministerio, sob pena de deslocamento do processo para o lote 
residual, em razAo dos ditames previstos na Portaria n° 6.467/2015. 

7. Por fim, submeta-se o feito a consideracA'o do Coordenador, para decisAo, tendo em vista o disposto 
na Portaria n.° 525, de 1° de fevereiro de 2017, publicada no Diario Oficial da UniA'o de 06 de marco de 
2017, por intermedio da qual the é delegada competencia para tanto. 

CONCLUSAO 

8. Em raid° do exposto, opina-se que seja instada a entidade para que providencie no prazo de 90 
(noventa) dias, contado da data de emissAo do citado boleto bancario, o pagamento em parcela Unica 
conforme previsto na Portaria n° 127, de 12 de marco de 2014, publicada no Diario Oficial da Uniao do 
dia 13 subsequente, alterada pela Portaria n° 6.467, de 24 de novembro de 2015, sendo que o nAo 
atendimento de tal exigencia irnplicara no deslocamento desta entidade para o Lote Residual. 

• 
A consideracA'o superior. 

Documento assinado eletronicamente por Marina Marcelino Linhares Ara•jo, TAcnico de NAvel 
logotipo Superior, em 19/04/2017, As 17:28, conforme art. 3*, III, "b", das Portarias MC nA 89/2014 e 

MCTIC n* 34/2016. 

Documento assinado eletronicamente por Elis.ngela Alves Pinheiro, Chefe de ServiAo, em 
logotipo 19/04/2017, As 17:34, conforme art. 3*, III, "b", das Portarias MC nA 89/2014 e MCTIC n* 

34/2016. 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Costa de Oliveira, Coordenador de Renova* o d 
logotipo outorga de ServiAos de RadiodifusAo, em 19/04/2017, As 17:35, conforme art. 3*, III, "b", (las 

Portarias MC n* 89/2014 e MCTIC nA 34/2016. 

24/04/2017 16:43 



MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACCIES E COMUNICACOES 

REQUERIMENTO DEVOLUCAO DE CANAL DE OM - MIGRACAO 
(Portaria 2.771 de 23/05/2017) 

IDENTIFICACAO 

Nome da Pessoa Juddica: 	Radio Capanema Ltda - ME 
CNPJ: 	75.978.973/0001-07 	CEP da sede: 85760-000 
Endereco da sede: 	Avenida Brasil, 502 
E-mail de contato: 	cruz@radiocapanema.com.br, alceugarda@hotmail.com  
Frequencia de 
Operacdo OM (KHz) 
	

AM 1560 

Eu, 
	 Moises Cruz 	 , inscrito no CPF sob o n° 

055.257.999-87 	, na qualidade de representante legal da pessoa juridica acima qualificada, 

venho encaminhar o requerimento para a DEVOLUCAO DO CANAL RELATIVO AO SERVICO DE 

RADIODIFUSAO SONORA EM ONDAS MEDIAS, na localidade e estado acima descritos, em virtude da 

adaptacdo de sua outorga para a execucao do Servico de radiodifusao sonora em Frequencia Modulada, buscando 

assim o atendimento do expresso na Portaria n° 2771 de 23 de maio de 2017. 

Certos de seu atendimento, firmo o presente. 

Assinatura o 	resentante legal 

Prefeitura 	 Cap art,  
6:;curtierata e 

TABELIONATO NOTAS - CAPANEMA • PR (46)3552.3710 
Selo Digital: ftli .htdrK.3qc0 , ContrOle,  kTill.Cwazh 

C• 	e esse s o e btt Muller. n.ccm.br  
Reconbelo par- 	 a HANCA 	sidature Indic-arts MOIWS 
CRUZ. Dou fe. apaneria,PR,,Ott ,jarteto de 2018 

Er "-est% 	 de Verdade 

tele Ribeiro_do. 	Escrevente_ 	_ 

101471111wessollock 

—v420,4  36°. 



PROCEDIMENTOS PARA ENVIO VIA CADSEI 

0 requerimento devera ser preenchido, assinado pelo representante legal, digitalizado e inserido 
no Sistema Eletronico de InformacOes (CADSEI), pelo link: 
http://sistema.mc.gov.br/CADSEIWeb/pages/externo/SisCADSEI.jsf  
observando que devera ser utilizado o preenchimento dos campos como: 
Secretaria de Radiodifusao 
Radiodifusao Comercial 
Outros 
E no campo de descried°, informar que se trata de "devolucao do canal em 
onda media - Migracio". 
Ao final anexar o arquivo devidamente assinado. • 

• 1.01, 



PROCEDIMENTOS PARA ENVIO VIA CADSEI 

0 requerimento devera ser preenchido, assinado pelo representante legal, digitalizado e inserido 
no Sistema Eletronico de Inforrnacoes (CADSEI), pelo link: 
http://sistema.mc.gov.br/CADSEIWeb/pages/externo/SisCADSEI.jsf  
observando que devera ser utilizado o preenchimento dos campos como: 
Secretaria de Radiodifusao 
Radiodifusao Comercial 
Outros 
E no campo de descricao, informar que se trata de "devolucao do canal em 
onda media - Migracio". 
Ao final anexar o arquivo devidamente assinado. • 

9 q 
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Municipio de Capanema - 2020 
Relatorio de Lances por Lote 

Pregao 123/2019 

Peg ina1 

Objeto CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO M 

Lote 	1 

Fornecedor 137 	 RADIO CAPANEMA LTDA.. 
Rodeda 	 Valor 

Lance Into al 	 120.590,04 

1 	 120.480,00 

CAROLINE 
	

JEANDRA WILMSEN 	 ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
Membro 
	

Membro 
	

Pregoeiro 

VALDECI AL ES 	NTOS 
Membr 

N 

 

RkP1IO CAPANEMA LTDA 
NILCEU NATALINO CAVALHEIRO 

Emitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN!, na versao: 5523 z 	 28/01/2020 1352:04 



Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA, 
E JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 123/2020 

Aos vinte e oito dias de janeiro de 2020, as treze horas e trinta minutos, no 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, 
centro, reuniu-se o Pregoeiro corn a Comissao de Apoio a Licitagdo, designada pela 
Portaria n° 7.531 de 09 de Dezembro de 2019, constituida pelos Srs. Roselia Kriger 
Becker Pagani, Pregoeira, Jeandra Wilmsen, Membro, Valdeci Alves dos Santos, 
Membro Caroline Pilati, membro, corn o objetivo de julgar a Licitagdo Pablica, sob a 
modalidade Pregao, veiculado através do n° 0123, que tern por objeto o CONTRATACAO 
DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS 
E VEICULACAO DE PROGRAMACAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS., a Comissao atestou o comparecimento das 
seguintes empresas: RADIO CAPANEMA.  LTDA , representada pelo Sr. Nilceu Natalino 
Cavalheiro. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes RADIO 
CAPANEMA LTDA, Sr. NILCEU NATALINO CAVALHEIRO. Em seguida foi realizada a 
classificagao das propostas e aberta a fase de lances verbais, cujos os valores estao 
devidamente demonstrados abaixo: Foi considerada como propostas validas e 
vencedores, depois de analisada as documentagaes (envelopes n° 02), chegando-se a 
se inte: 
RADIO CAPANEMA LTDA 	 • 

Lote Item Produto/Servigo 	 . t ... 
.0,  

Uni 
dad 
e 

QuantidPrego 
ade 

Preto total 

1 1 CONTRATA00 DE EMISSORA RADIO ME 12,00 10.040,00 120.480,00 
DE RADIO PARA DIVULGACAO CAPANE S 
DE ATOS DO PODER MA 
EXECUTIVO MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO ATOS 
OFICIAIS, AVISOS, CONVITES, 
CONVOCAOES, 
ORIENTAOES E DEMAIS 
INFORMACOES NECESSARIAS 
E PERTINENTES AO 
INTERESSE PUBLICO. AVISOS 
- DEVERA SER VEICULADO NO  
MINIMO 3X AO DIA, SENDO 
UMA DELAS PELA MANHA, 
OUTRA AO MEIO DIA E MAIS 
UMA NO FINAL DA TARDE. OS 
AVISOS TERAO 
APROXIMADAMENTE 30 
SEGUNDOS DE TEXTO 
ESCRITO. SPOTS - DEVERA 
SER VEICULADO NO MINIMO 3 
VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 18 
H, PODENDO ESTAR ATIVOS 
ATE 5 SPOTS DIFERENTES, 
TODO COM NO MINIMO 30 • . 	• 
SEGUNDOS DE DURACAO. • • • 
ENTREVISTA SEMANAL - COM 

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 

PREFEITO E/OU 
SECRETARIOS, 
PREFERENCIALMENTE AS 
SEXTAS-FEIRAS, COM 
DURAcA0 DE NO MiNIMO 30 
MINUTOS. 

TOTAL 120.480,00 
Tendo em vista que a intimagao do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 
4° da Lei 10.520/2002, o prazo recursal previsto no art. 4° inciso XVIII, da mesma lei 
antes citada. A empresa nao manifestou interesse em interpor recurso. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunido e assinada a presente Ata pela Comissao de 
Licitacao e pelos representantes das proponentes. 

CAROLINE PILATI 
Membro 

064.652.689-81 

SELIA KRIGER 	PAGANI 
Pregoeiro 

632.258.249-68 

VALDECI ALV]  
Me 

499.45 

RADI 	PANEMA LTDA 
75.9 .973/0001-07 

AV BRASIL, 502 CX POSTAL 12 - CEP: 85760000 
- BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR 

NILCEU NATALINO CAVALHEIRO 
796.972.249-00 

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



Roselia Kriger Becker gani 
Pregoeira 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE ADJUDICACAcA0 
PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 

A Senhora Pregoeira do Municipio de Capanema - PR, no use das atribuigOes legais, conforme legislagao 
vigente (Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02), apps exame e deliberagao do processo que instrui o Pregao 
Presencial n° 123/2019, objeto: CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA 
AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE CONTEUDOS 
INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., resolve ADJUDICAR os itens licitados 
conforme a tabela abaixo: 

Vencedores 

Fornecedor Lote Item Produto / Servigo Marca Quantidad 
e 

Prego 

RADIO 1 1 CONTRATAcA0 DE EMISSORA RADIO 12,00 10.040,00 
CAPANEMA DE RADIO PARA DIVULGAQA0 CAPANEMA 
LTDA DE ATOS DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO ATOS 
OFICIAIS, AVISOS, CONVITES, 
CONVOCAcOES, ORIENTKOES 
E DEMAIS INFORM/WOES 
NECESSARIAS E PERTINENTES 
AO INTERESSE PUBLICO. 
AVISOS - DEVERA SER 
VEICULADO NO MINIM() 3X AO 
DIA, SENDO UMA DELAS PELA 
MANHA, OUTRA AO MEIO DIA E 
MAIS UMA NO FINAL DA TARDE. 
OS AVISOS TERAO 
APROXIMADAMENTE 30 
SEGUNDOS DE TEXTO 
ESCRITO. SPOTS - DEVERA SER 
VEICULADO NO MINIMO 3 
VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 18 H, 
PODENDO ESTAR ATIVOS ATE 5 
SPOTS DIFERENTES, TODO COM 
NO MINIMO 30 SEGUNDOS DE 
DURAcAO. ENTREVISTA 
SEMANAL - COM PREFEITO 
E/OU SECRETARIOS, 
PREFERENCIALMENTE AS 
SEXTAS-FEIRAS, COM 
DURAcA0 DE NO MINIMO 30 
MINUTOS. 

Capanema - PR, 30 de janeiro de 2020 

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



ORGAO DE DIVULGAPIO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL NP2  1.648/2018 

COORDENAcAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrag5o 

DIAGRAMAcAO/EDIcAO: Caroline Pilaff 
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 Educag5o, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Financas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saucle: Jonas Welter 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: lzolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
PORTARIA N° 7.554, DE 30 DE JANEIRO DE 2020. 

Termo de Homologacao do Pregao Presencial n° 123/2019. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuicOes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a Lei 
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, especialmente em seu 
artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Processo de Licitacao modalidade Pregao Pres- 

encial n° 123/2019, objeto CONTRATACAO DE RADIO FM, COM 
VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE CON-
TEODOS INSTITUCIONAIS E VEICULACAO DE PROGRAMACAO 
DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREGOS. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se public° o resultado da licitacao em epigrafe, 
apresentando os vencedores pelo criterio menor preco Por Tote; 
Vencedores 
Fornecedor Lote Item Produto/Servieo Mama Quantitlakle Preco 
RADIO 1 1 CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO CA- 12.00 10.040.00 
CAPANEMA RADIO PARA DIVULGACAO DE ATOS PANEMA 
LTDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

COMPREENDENDO ATOS OFICIAIS, AVI-
SOS. CONVITES. CONVOCAGOES, OM-
ENTACOES E DEMAISINFORMAGOES 
NECESSARIAS E PERTINENTES AO 
INTERESSE POBLICO. AVISOS - DEVERA 
SER VEICULADO NO MINIMO 3X AO 
DIA, SENDO UMA DELAS PELA MANNA. 
OUTRA AO MEIO DIA E MAIS UMA NO 
FINAL DA TARDE. OS AVISOS TERAO 
APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS DE 
TEXTO ESCRITO. SPOTS - DEVERA SEE 
VEICULADO NO MINIM() 3 VEZES AO 
DIA, ENTRE 8 E 18 H, PODENDO ESTAR 
ATIVOS ATE 5 SPOTS DIFERENTES, 
TODD COM NO MINIMO 30 SEGUNDOS 
DE DURACAO. ENTREVISTA SEMANAL 
- COM PREFEITO E/OU SECRETARIOS, 
PREFERENCIALMENTE AS SEXTAS-FEI- 
RAS. COM  DURACAO DE NO MINIM() 
30 MINUTOS. 

Art. 3° Valor tota dos gastos com a Licitacao modalidade Pregao Pres 
encial N° 123 20 9, é de R$ 120.480,00 (Cento e Vinte Mil, Quatrocen 
tos e Oitenta Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicoes em con-
trario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana trinta 
dias de janeiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°18/2020 
Pregao Presencial N° 0123/2019 
Data da Assinatura: 30/01/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 RADIO CAPANEMA LTDA 
Objeto:CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULACAO MU-
NICIPAL (TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR) PARA DIVULGACAO DE CONTEUDOS INSTI-
TUCIONAIS E VEICULAGA0 DE PROGRAM/WA° DE INTERESSE 
DA COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREGOS.. 
Valor total: R$ 120.480,00 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta 
Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.555, DE 30 DE JANEIRO DE 2020. 

Termo de Homologacao do Pregao Presencial n° 122/2019. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuiciles legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a Lei 
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes, especialmente em seu 
artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Processo de Licitacao modalidade Pregao Pres-
encial n° 122/2019, objeto CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS NAS ESPECIALI- 

' " ORGAO DE DIVULGACAO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.554, DE 30 DE JANEIRO DE 2020. 

Termo de Homologacdo do Pregdo Presencial no 123/2019. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicOes 
legais e, Considerando que o procedimento licitatOrio ester de acordo corn a Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002 e corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterageies, 
especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  
Art. 1° Homologar o Processo de Licitagdo modalidade Pregao Presencial n° 123a019, 

objeto CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL (TODA AREA URBANA 
E RURAL DO MUNICfPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE CONTEUDOS 
INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

• Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se publico o resultado da licitagdo em epigrafe, apresentando os vencedores pelo 
criterio menor preco Por Tote; 
Vencedores 
Fornecedor Lote Item Produto/ Servigo Marca Quantidad 

e 
Prego 

RADIO 1 1 CONTRATA00 DE RADIO 12,00 10.040,00 
CAPANEMA EMISSORA DE RADIO PARA CAPANEMA 
LTDA DIVULGAcA0 DE ATOS DO 

PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO ATOS 
OFICIAIS, AVISOS, 
CONVITES, CONVOCAcOES, 
ORIENT/WOES E DEMAIS 
INFORMAcOES 
NECESSARIAS E 
PERTINENTES AO 
INTERESSE PUBLICO. 
AVISOS - DEVERA SER 
VEICULADO NO MINIMO 3X 
AO DIA, SENDO UMA DELAS 
PELA MANHA, OUTRA AO 
MEIO DIA E MAIS UMA NO 
FINAL DA TARDE. OS 
AVISOS TERAO 
APROXIMADAMENTE 30 
SEGUNDOS DE TEXTO 
ESCRITO. SPOTS - DEVERA 
SER VEICULADO NO MINIMO 
3 VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 
18 H, PODENDO ESTAR 
ATIVOS ATE 5 SPOTS 	/x 
DIFERENTES, TODO COM 
NO MINIMO 30 SEGUNDOS' 
DE DURAcAO. ENTREVISTA 

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



Municipio de Capanema - PR 

SEMANAL - COM PREFEITO 
E/OU SECRETARIOS, 
PREFERENCIALMENTE AS 
SEXTAS-FEIRAS, COM 
DURAcA0 DE NO MINIMO 
30 MINUTOS. 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade Pregao Presencial N° 
123/2019, é de R$ 120.480,00 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicaes ern contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana trinta dias de janeiro 
de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municz a 

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 

MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°18/2020 

PREGAO PRESENCIAL N° 123/2019 

Aos trinta dias de janeiro de 2020, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n° 75.972.760/0001-60, corn sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na Avenida 

Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Americo Belle, nos termos do art. 15 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 

10.520/02, ern face da classificacao das propostas apresentada no Pregao Presencial n° 

123/2019, por deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diario Oficial 

• do Municipio de Capanema, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa classificada em 

primeiro lugar, qualificada abaixo, observadas as condicaes do Edital que rege o Pregao e 

aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

RADIO CAPANEMA LTDA , sediada na AV BRASIL, 502 CX POSTAL 12 - CEP: 85760000 - 

BAIRRO: CENTRO, na cidade de Capanema/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 

75.978.973/0001-07, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por 

seu representante Legal Sr(a). MOISES CRUZ, portador do RG n° e do CPF n° 

055.257.999-87, residente no endereco: LINHA REDENcAO, SN - CEP: 85760000 - 

BAIRRO: DISTRITO PINHEIRO, na cidade de Capanema/PR. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata e o CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULAcA0 MUNICIPAL 

(TODA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAQA0 DE 
CONTEUDOS INSTITUCIONAIS E VEICULAcA0 DE PROGRAMAcA0 DE INTERESSE DA 

• COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., objeto, para 
atender as necessidades do Municipio de Capanema, conforme especificagOes do Termo de 
Referencia e auantidades estabelecidas abaixo: 
Lo e Item Descricao do produto servico Marca 

do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

QuantidPreco 
ade unitario 

Preco total 

01 1 CONTRATAcA0 DE RADIO MES 12,00 10.040,00 120.480,00 
EMISSORA DE RADIO PARA CAPAN 
DIVULGAcA0 DE ATOS DO EMA 
PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, 
COMPREENDENDO ATOS 
OFICIAIS, AVISOS, 
CONVITES, CONVOCAOES, 
ORIENTAcOES E DEMAIS ir 

INFORMAcOES 1 
Avenida Governador Pedro Viriato Ruigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Folic: (16)3552-1321 
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NECESSARIAS E 
PERTINENTES AO 
INTERESSE PUBLICO. 
AVISOS - DEVERA SER 
VEICULADO NO MINIMO 3X 
AO DIA, SENDO UMA DELAS 
PELA MANHA, OUTRA AO 
MEIO DIA E MAIS UMA NO 
FINAL DA TARDE. OS AVISOS 
TERAO APROXIMADAMENTE 
30 SEGUNDOS DE TEXTO 
ESCRITO. SPOTS - DEVERA 
SER VEICULADO NO MINIMO 
3 VEZES AO DIA, ENTRE 8 E 
18 H, PODENDO ESTAR 
ATIVOS ATE 5 SPOTS 
DIFERENTES, TODO COM NO 
MINIMO 30 SEGUNDOS DE 
DURAcAO. ENTREVISTA 
SEMANAL - COM PREFEITO 
E/OU SECRETARIOS, 
PREFERENCIALMENTE AS 
SEXTAS-FEIRAS, COM 
DURAcAO DE NO MINIMO 30 
MINUTOS. 

Valor Total da Ata de Registro de Precos: R$ 120.480,00(Cento e Vinte Mil, Quatrocentos 
e Oitenta Reais) 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigoes 
que deles poderao advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigao 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em 
igualdade de condigaes. 

• 2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS  

2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISIcA0  
3.1. A aquisigao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema 

PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos  

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

3.2.1. Niimero da Ata;  

3.2.3. Numero do item conforme Ata;  

3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  

3.2.4. Valor do material;  

3.2.5. Requerimento. 
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacoes exigidas pela Contrat te. 
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4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIOES DE 

RECEBIMENTO  

4.1. A empresa vencedora do certame devera executar os servicos solicitados 

imediatamente  apos a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de  

Capanema,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboracao de requerimento de 

compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 

informacOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 

b)Descricao dos servicos a serem adquiridos; 

c)Local onde serao entregues os servicos; 

d)Prazo para entrega dos servicos; 

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. 

4.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio  

que verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa  

vencedora do certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos servicos caso estes sejam  

solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  

4.41. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou 

penalizacao para a empresa vencedora do certame.  

4.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  

responsabilizacao do ordenador de despesa por improbidade administrativa.  

4.6. 0 fornecimento de servicos pela empresa vencedora do certame sem a previa  

elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato,  

configurando a ma-fe da contratacao, possibilitando a anulacao de eventual nota de  

empenho emitida e o nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas  

cabiveis para aplicapao das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de  

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos servicos.  

4.8.As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 

Precos, apos 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 orgao interno e externos.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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5.1.0 pagamento seri feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item  

29 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente  

apos o recebimento definitivo dos servicos, nos termos do item 28 e ss. do edital do 

certame. 

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

bancaria para pagamento. 

5.3. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de 

Pregos. 

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

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

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 

5.5.As despesas com a aquisicao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotagifies orgamentarias: 
DotagOcs 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 350 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

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

Secretaria Municipal de Administracao, conforme Projeto Basic°, ao qual competird dirimir 
as diividas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia 
Administragao, bem como atestar o recebimento dos servigos, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigOes tecnicas, vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 
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6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Pregos anotard em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como 
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario 
regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis. 

6.4.Fica credenciada pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro 

de Pregos o(a) Sr(a). bem como prestar toda assistencia e orientacao que se fizer necessaria, 0 

(a) servidor(a) Anderson Ferreira dos Passos, para, junto ao representante da CONTRATADA, 

solicitar a corregao de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se 

nao sanadas no prazo estabelecido, serao objeto de comunicagdo oficial a CONTRATADA, para 

aplicagdo das penalidades cabiveis 
6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera 

ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorizacao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagao trimestral dos pregos registrados no Diario 

Oficial do Municipio. 
7.2. Os precos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a 

compatibilidade corn os praticados no mercado e assim controlados pela Administragao. 

7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocard o(s) signatario(s) da Ata de Registro 

de Pregos para promover a renegociagdo dos pregos de forma a torna-los compativeis corn 

os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata ern aceitar a renegociagdo, o 

Municipio procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto 

na legislagao e o Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

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

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

art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gerenciador 
promover as negociagOes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao prego praticado no mercado, o Orgao gerenciador devera.: 

Convocar o fornecedor visando a ncgociagao para redugao de pregos e sua adequacao 

ao praticado pelo mercado; 

Frustrada a negociagdo, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicacao de penalidade; 

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 

observada a ordem de classificagao original do certame. 
8.4. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso Orgao 
gerenciador podera: 
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8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagdo de pregos e sua adequagao ao 
praticado pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n°  
8.666/93, quando cabivel, para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos 
imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou 
impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do 
principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual. 

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

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociagdo, quando cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as 

alteragOes havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 
variagdo dos componentes dos custos devidamente justificada. 

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

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

8.8. Nao havendo exit() nas negociagees, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao 
parcial ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, 
e adotar as medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do 
paragrafo iinico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao com efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de pregos da contratagao, salvo nos casos 

previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o Orgao gerenciador encaminhara cOpia atualizada da 

Ata de Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

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

assegurado o contraditorio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das 
hipOteses contidas no edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 
9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
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9.2.3. Em qualquer das hipOteses acima, o Orgao gerenciador comunicara o 
cancelamento do registro do fornecedor aos Orgdos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SAKOES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

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

do prazo de validade da proposta; 
Apresentar documentagdo falsa; 
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
Comportar-se de modo inidoneo; 
Cometer fraude fiscal; 
Fizer declaracao falsa; 
Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 

sangoes: 

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

pela conduta do licitante; 

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

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a 

Contratada estara sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 

10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre 

o valor total da ata de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor 

total da respectiva ata, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por 

infragio a qualquer clausula ou condigao do edital ou da ata de registro de pregos nao 

especificada na alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de 

rescisao do contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da 

Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando 

configurada a inexecugao total da ata. 

10.3.3. Suspensdo temporaria de participaeao em licitacao e impedimento de 

contratar corn a Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
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10.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

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

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

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

prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sangoes de suspensao temporaria de participaga.o em licitacao e impedimento de 

contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao 

tarnbem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao ern 

virtude de atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na 

Lei n° 9.784/99. 

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

eventualmente devidos pela Administragao. 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragao Publica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 

10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancOes, levard ern consideracao a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, 

quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

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

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PREco  
11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

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

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAcAO DO 

OBJETO 
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13.1. Os servicos serao recebidos na forma do item 28 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Para as questoes decorrentes da execucao deste instrumento que nao possam ser 

dirimidas administrativam.ente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referencia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINALS 

15.1. A execucao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas 

clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os 

principios da teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo 

54, da Lei n° 8.666/93, combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Precos, aplicando-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital do Pregio Presencial n° 123/2019 , o seu respectivo Projeto Basico, e a 
proposta da empresa. 
15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de precos e em 
compatibilidade corn as obrigacOes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitacao e 
qualificacao exigidas no Pregio Presencial n° 123/2019 . 

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

Capanema, 30 de janeiro de 2020 

	

AIPIERICO/BEL , 	 M • 
fri 

CRUZ 

40 	Prefeito Municipal 	 Repre ent nte Legal 

RADIO CAPANEMA LTDA 

Detentora da Ata 

ti 
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Órgão: Atos do Poder Executivo 

DECRETO N° 10288, DE 22 DE MARÇO DE 2020 

Regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para 

definir as atividades e os serviços relacionados à imprensa 

como essenciais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84. caput , inciso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 

Objeto 

Art. 1° Este Decreto regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir as 

atividades e os serviços relacionados à imprensa corno essenciais. 

Âmbito de aplicação 

Art. 2° Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, no âmbito federal. 

estadual, distrital e municipal, aos entes privados e às pessoas fisicas. 

Serviços públicos e atividades essenciais 

Art. 3° As medidas previstas na Lei n° 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício pleno e o 

funcionamento das atividades e dos serviços relacionados à imprensa. considerados essenciais no 

fornecimento de informações à população, e dar efetividade ao princípio constitucional da publicidade em 

relação aos atos praticados pelo Estado. 

Parágrafo único. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto no art. 220, 5 

1°. da Constituição. 

Art. 4° São considerados essenciais as atividades e os serviços relacionados à imprensa, por 
todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a 

Internet, os jornais e as revistas, dentre outros. 

§ 1° Também são consideradas essenciais as atividades acessórias e de suporte e a 

disponibilização dos insuetos necessários à cadeia produtiva relacionados às atividades e aos serviços de 

que trata o caput. 

5 2° E vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento das 

atividades e dos serviços essenciais de que trata este Decreto 

§ 3° Na execução das atividades e dos serviços essenciais de que trata este Decreto deverão 

ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid-19 

Vigência 

Art, 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de março de 2020; 199° da Independência e 132° da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Jorge Antonio de Oliveira Francisco 

André Luiz de Almeida Mendonça 

E,;te conleudo nau ::.uostii.ui o publicado na ver -,ao certificad.3. 

www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-249098577 	 1/2 
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Processo: 787/2020 
Data: 06/04/2020 	Hora: 10:10 
A ssunto: 
SOLICITACAO PARA SETOR DE PROCI 

Requ erente: 
VALDECI ALVES DOS SANT&O . 15 • Município de Capanema - 

Secretaria de Administraçãc 

Capanema, 06/04/2.020 

A 

Procuradoria Geral do Município de Capanema 
Referente PP 123/2019 

• Sirvo-me do presente expediente para efetuar a seguinte consulta 
a este Órgão: 

Dá possibilidade de pagamento a Rádio Capanema Ltda referente 
serviços de divulgação de campanha de prevenção e informações gerais a 
população durante o período de duração da pandemia de COVID-19.  

A referida consulta é em face da Lei 13.165/2015 no seu Art. 73, 
inciso VII que trata dos gastos com publicidade e do Decreto 10.288 de 
22 de março de 2.2020 que define as atividades e os serviços relacionados 
a imprensa como essenciais. 

• 
Atenc L  sam 

Valdeci Alv dos Santos 
Secretário d dministração 

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

CAPANEMA - PR 



adm@capanema.pr.gov.br  

De: 	 controladoria@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 6 de abril de 2020 11:15 

Para: 	 adm@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Levantamento de Gastos com Publicidade 

Lei 13.165/2015 - Minirreforma Eleitoral - Gastos com Publicidade 

Art. 73 
VII - realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou 

das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que 
antecedem o pleito. 

1° Sem 2017 1° Sem 2018 1° Sem 2019 Média Empenhado em Saldo a empenhar até 
(a) (b) (c) (a+b+c/3) 2020 06/2020 

3.3.90.39.47.02 R$ 7.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.663,33 R$ 0,00 R$ 2.663,33 

3.3.90.39.88.00 R$ 1.355,00 R$ 51.147,30 R$ 64.445,67 R$ 38.982,66 R$ 10.809,67 R$ 28.172,99 



Município de Capanema - 2020 
Relatório de empenhos por data de emissão 

Período. 01/01/2020 até 31/12/2020 

r • ' 
vJ . 	c) 

Página:1 

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atit.4dade Natureza de despesa 

10/01/2020 7.943,67 

127/2020 O 450 COXO 05.031 04.122.0402.2023 33.90.39.8800 137-6 RADIOCAPANEMALTDA 7.94367 

14/01/2= 816,03 

148/2020 O 1540 00000 07.033 133921301.2131 3390.39.88.03 48512-8 ELIAN E ELENIR EICHELBERGER HOESEL - ME 680,00 

149/2020 O 1440 00000 07.032 27.812.2701.2272 3.3.90.39.88.00 48512-8 ELIAN E ELENIR EICHELBERGER HOESEL - ME 68,00 

150/2020 O 3360 00000 10.031 20.606.2001.2210 3.3.90.39.88.00 48512-8 ELIAN E ELENIR EICHELBERGER HOESEL - ME 68,00 

15101/2020 2050,03 

176/2020 O 460 00510 05.001 04.122.04022023 a 3.90.39.88.00 70618-3 L C. WESSLER COM U N ICACAO 2.050,130 

04/02/2020 7.955,80 

819/2020 O 450 00000 05.001 04122.0402.2023 3.390.3988.00 137-6 RADIOCAPANEMALTDA 7.955,83 

10/02/2020 238,00 

978/2020 O 1440 03000 07.002 27.812.2701.2272 33.90.39.88.00 48512-8 ELL4NE ELENIR EICHELBERGER HOESEL - ME 238,00 

14/02/2020 2.050,03 

1110/2020 O 450 00000 05.001 04.1220402.2023 3.3.90.39.88.00 70618-3 L C. WESSLER COMUNICACAO 2.050,00 

02/03/2020 7.357,52 

1712/2020 O 450 00020 05.001 04.122.0402.2023 33.9339.88.03 137-6 RADIO CAPANEMA LTDA 7.357,52 

Total: 2&410,99 

lade seleção: 

penhos do e/ercício 
Natureza da despesa: 3.3.90 39 88.00 até 3.3.90.39.88.00 

• 

Emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, na versão: 5524 j 
	

06/04/202011:37:47 



Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

DESPACHO 

Com relação ao Pregão Presencial, n° 123/2019, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
RÁDIO FM, COM VEICULAÇÃO MUNICIPAL (TODA ÁREA URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS 
INSTITUCIONAIS E VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE INTERESSE DA 
COMUNIDADE, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. 
Encaminho esse PÁ ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer 
Jurídico a respeito da solicitação do secretário de administração protocolado sob o 
número 787/2020. 

Capanema,09 de abril de 2020 

Jeandra ilmsen 
Setor de Licitações 

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

CAPANEMA - PR 
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Processo:787/2020 	 Data: 06/04/2020 10:10 	Situação: Encaminhado 

Requerente: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 

Contato: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: SOLICITAÇÃO PARA SETOR DE PROCURADORIA JURÍDICA - Versão: 3 

Descrição: Consulta: Dá possibilidade de pagamento a Rádio Capanema, referente serviços de divulgação de campanha de 
prevenção e informações gerais a população durante o período de duração da pandemia do COVID-19 

Ocorrência: 5 
	

Data: 28/04/2020 13:05:00 	 Previsão: 05/05/2020 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAÇÃO 
	

Confirmação: não 

Descrição: 
Senhora Pregoeira, 

Em atenção ao requerimento protocolado sob o n° 787/2020, preliminarmente requer seja anexado ao Processo licitatório a Nota SIM-
AM N° 003/2020 - SIM-AM do TCE/PR. que dispõe sobre o recursos destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública 
Decorrente do Coronavírus (COVID-19). 
Quanto a consulta apresentada pela Secretaria de Administração (fl. 151 - Protocolo n° 787/2020), cabe destacar que a citada Nota SIM 
-AM N° 003/2020, destaca no item "3. Plano Padrão da Despesa - 2020" a criação de nova fonte de recursos, 39.49. - PRODUÇÕES 
JORNALÍSTICAS, 39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS e 39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA) 
relacionadas ao COVID-19, para o plano de contas da despesa de 2020. 

Desse modo, a nosso entender, desde que os serviços de produções jornalisticas, serviços gráficos e editoriais, serviços de publicidade 
e propaganda estejam efetivamente voltados ao combate ao COVID-19, devem-se aplicar as novas fontes de recursos. Recomenda-se 
que a comissão de recebimento de serviços, requeiram mídia digital contendo toda a programação veiculada, para efetivamente • 	comprovar a relação dos serviços a serem pagos com o COVID-19. 

É o parecer. 

Capanema, 28 de abril de 2020. 

Romanti Barbosa 
Procurador Jurídico 

Ocorrência: 4 	 Data: 09/04/2020 08:06:00 	 Previsão: 30/04/2020 

De: JEANDRA WILMSEN 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 
	

Confirmação: não 

Descrição:encaminho esse Pa para análise e emissão de parecer jurídico a respeito da solicitação do Secretario de Administração. 

Ocorrência: 3 	 Data: 09/04/2020 07:55:00 	 Previsão: 16/04/2020 

De: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para: JEANDRA WILMSEN 

Etapa: LICITAÇÃO 

Descrição: Transferência de protocolo para Depto. de Licitações 

Confirmação: não 

Ocorrência: 2 	 Data: 06/04/2020 10:10:00 	 Previsão: 27/04/2020 

De: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

• Etapa: PROCURADORIA 
	

Confirmação: não 

Descrição: Consulta: Dá possibilidade de pagamento a Rádio Capanema, referente serviços de divulgação de campanha de prevenção e 
informações gerais a população durante o período de duração da pandemia do COVID-19 

Ocorrência:1 	 Data: 06/04/2020 10:10:45 	 Previsão: 27/04/2020 

De: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa:ETAPA INICIAL 	 Confirmação: não 

Descrição: Abertura do processo. 

ki\ 

500.2062a 	 romanti, 28/04/2020 13:18:02 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

NOTA SIM-AM N°: 
SISTEMA: 
DESCRIÇÃO: 

VERSÃO: 
Data_1°_Publicação: 

003/2020 — SIM-AM 
Sistema de Informações Municipais — Acompanhamento Mensal SIM-AM 
Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde 
Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19). 
1.0 publicada em: 23/04/2020 
23/04/2020 

A presente nota trata, especificamente, sobre a criação de fontes de 
recursos padrão e classificação das receitas segundo as naturezas, visando a execução 
de ações para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), decorrente dos seguintes 
recursos e da criação de contas no plano padrão da despesa para o exercício de 2020: 

a) Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Grupo 
de Atenção de Média e Alta Complexidade — MAC, referente as 
Portarias n°s 395/2020, 480/2020 e seguintes; 

b) Medida Provisória n° 938/2020, que dispõe sobre a prestação de 
apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 
recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as 
dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, 
e da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (covid-19); 

c) RESOLUÇÃO AD REFERENDUM n° 004/2020 — CEAS/PR, 
referente ao repasse Fundo a Fundo do Incentivo Benefício Eventual 
COVID-19. 

1. FONTES DE RECURSOS  

Diante do controle padronizado das origens e destinações dos recursos 
estabelecido por meio do documento de layout do sistema SIM-AM, foram criadas as 
fontes de recursos padrão relacionadas a seguir, as quais deverão ser utilizadas para a 
classificação por fonte de recursos de tal forma que permita identificar a destinação do 
recurso ao enfrentamento à pandemia, possibilitando também o controle das despesas e 
movimentação financeira utilizada nesse enfrentamento: 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Fonte Padrão 1019 — Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde — Coronavírus (COVID-19) 

1020 — Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde — Grupo de Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus 
(COVID-19) 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

Origem 09 — Transferências de Programas 

Aplicação 02 - Saúde 

Desdobramento 06 — Transferências de Programas Federais 

Detalhamento 20 — Transferências do SUS 

Em relação ao apoio financeiro decorrente da Medida Provisória n° 
938/2020, utilizar a seguinte fonte de recursos: 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Fonte Padrão 003 — Apoio Financeiro aos Municípios — AFM 

Origem 13— Apoio Financeiro aos Municípios — AFM 

Aplicação 07 — Recursos de Livre Movimentação 

Desdobramento 00 — Detalhamento a Classificar 

Detalhamento 00 — Título a Classificar 

Em relação ao Incentivo Benefício Eventual — COVID-19, decorrente da 
Resolução n° 004/2020 - CEAS/PR, utilizar a seguinte fonte de recursos: 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Fonte Padrão 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -
Incentivo Benefício Eventual - COVID-19 

Origem 09 — Transferências de Programas 

Aplicação 06 — SUAS 

Desdobramento 05 — Transferências de Programas Estaduais 

Detalhamento 19 — Outros Programas SUAS 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

o) X158 

2. CLASSIFIÇÃO POR NATUREZAS DE RECEITAS  

Em relação a natureza das receitas, utilizar a classificação existente no 
ementário de receitas, como segue: 

2.1 Portarias n° 395/2020 e 480/2020 — Ministério da Saúde e seguintes  

1.7.1.8.03.9.0 — Transferência de Recursos do SUS — Outros Programas Financiados por 
Transferências Fundo a Fundo; 

1.7.1.8.04.6.0 — Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS, 
não detalhados anteriormente; 

2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS — Outros Programas Financiados por 
Transferências Fundo a Fundo; 

2.4.1.8.04.6.0 — Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS, 
não detalhados anteriormente; 

2.2 Medida Provisória n° 938/2020 — Natureza de Receitas  

Quanto ao apoio financeiro previsto na Medida Provisória n° 938 de 02 
de abril de 2020, esse recurso não se confunde com a receita recebida por meio dos 
fundos de participação dos municípios. Trata-se de transferência de recursos aos 
Municípios e deverá ser registrada na seguinte Natureza de Receita: 

1.7.1.8.99.1.0— Outras Transferências da União 

2.3 Resolução n° 004/2020 — CEAS/PR — Natureza de Receitas  

A classificação dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Assistência 
Social — FEAS, destinados ao Incentivo Benefício Eventual COVID-19, deve ocorrer na 
seguinte natureza de receita: 

1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00 — Transferências de Estados destinadas à Assistência 
Social — Principal. 

3. PLANO PADRÃO DA DESPESA - 2020  

Com o objetivo de segregar as despesas dos 
elementos/desdobramentos (39.49 — PRODUÇÕES JORNALITICAS, 39.63 — SERVIÇOS 
GRÁFICOS E EDITORIAIS e 39.88 — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA), 
relacionadas ao COVID-19, foram criadas as seguintes contas no plano padrão da 
despesa 2020: 

3.3.90.39.86.00 - Produções Jornalísticas, Serviços Gráficos e Editoriais e Serv. de 
Publicidade e Propaganda - Coronavírus(COVID-19) 

3.3.91.39.86.00 - Produções Jornalísticas, Serviços Gráficos e Editoriais e Serv. de 
Publicidade e Propaganda - Coronavírus(COVID-19) 

3.3.95.39.86.00 - Produções Jornalísticas, Serviços Gráficos e Editoriais e Serv. de 
Publicidade e Propaganda - Coronavírus(COVID-19) 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
COORDENADORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

3.3.96.39.86.00 - Produções Jornalísticas, Serviços Gráficos e Editoriais e Serv. de 
Publicidade e Propaganda - Coronavírus(COVID-19) 

Curitiba-PR, 23 de abril de 2020. 

Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização -COSIF 
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