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1>C1F3 	 ;.t,:.4,13R0 DE 2018. 

.orneite Pregoeira e Conzissdo de Apoio 

1...icitacto pant execacilo de Pregtio nas formes 
Presericivi c 

0 Prefeito 	 -.Estado do Parana, no uso de sues 

atribuicOes iegais., 

RESOLVE 

Art. 1° t,:..oinear a 

PREGOEIRA deNii..1.1:c.Lic-17-H 

Pregao. nas forrna.s Presenciali. 

Art. 20  

para exercer a f!..nc.'010 	,.Apoiu a 

licitacties para cos.'-a-ai.a.ca);) de hens 

e Eletronico. 
Art. 3° 	 "i1.40 	

el/al/2019, iicando nessa dats 

revogada a Poru.:ic 	 . 
17,staclo do Parana, aos se e 	do 

m'es. de. dezeTftri,..,ro 

Prefeito 	4i 

.; • 	 st7.50.-0(:),7) 

-1%42 K.-tiger 	Pagani para exercer a '2.'cIncao de 

cont:atar bens eion servicos na.Moda1idad.e 
o perod.° de 01/01/2019 a 31/12/2019. 

Caroline Pilati, .Jeandra WiImsen, • 
de Capanerna, a fun de auxiliar.r,as 

naM,Ddar.dade Pregao nas for.mas Presencial 



V  j  oc,,lo - t., 

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 

AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE AV) TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA 

DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

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

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

Termo de Referencia. 

O custo total maxim() estimado para esta aquisigao é de R$ 9.580,00(Nove Mil, 

Quinhentos e Oitenta Reais). 

Respeitosamente, 

Valdeci Alv 	os Santos 
Secretario Munici de Administragdo 

• 

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

TERMO DE REFERENCIA 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Administragao. 

2.OBJETO: 
2.1. AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA 

ADMINISTRAPAO POBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREP:DS., objeto, para aquisicao parcelada, durante a vigencia da Ata de Registro de 
Pregos, conforme necessidade deste Secretaria, observadas as caracteristicas e demais 
condigees definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 
3.1. Valdeci Alves dos Santos 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 
4.1. Justifica-se o presente certame para AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO 

ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, esses armarios sera) 
utilizados para armazenar os processos do ano de 2019 tanto de Licitagees, Contabilidade e 
Recursos Humanos. 

4.4.0s valores maximos de cada item foram definidos através dos menores pregos obtidos 
entre fres orgamentos solicitados pela Administragao a empresas distintas, que seguem em 
anexo a este Termo de Referencia. 

5.DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 V 
Item COdigo do Nome do produto/servigo Quant Unidad Prego 

, 
Prego 

produto/ 
servigo 

idade e maxim° ma,dmo total 

1 55402 ARMARIO DE Ac0 DUAS PORTAS, 4 20,00 UN 479,00 9.580,00 
PRATELEIRAS REGULAVEIS E 
REMOVIVEIS COM CAPACIDADE 
MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM 
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS: MOBILIARIO FABRICADO 
COM /WO DE QUALIDADE E 
PROCEDENCIA, CHAPA DE Ac0 
CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA 
ELETROSTATICA A PO NA COR 
CINZA E TRATAMENTO ANTI- 
FERRUGEM, PORTA CONSTITUIDA 
EM DUAS FOLHAS COM TRES 
DOBRADIcAS REFORQADAS EM 
CADA UMA, COM MATA JUNTA 
CENTRAL , DEVENDO TER AS 

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



vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 
6.3.1. Em razao da organizacao interna da Secretaria, a requisip  

dos materiais podera ser expedida diretamente pela Secretaria 
encaminhada para a empresa vencedora. 

intrega 
ipal e 

Municipio de Capanema - PR 

SEGUINTES MEDIDAS MINIMAS: 
1960MM DE ALTURA TOTAL, 
PROFUNDIDADE 400MM E 
LARGURA MINIMA 900MM. 
FECHADURA INTEGRADA NO 
ARMARIO COM DUAS CHAVES E 
GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. 

Valor total estimado: R$9.580,00 (Nove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) 

6. CONDIOES DE AQuisicAo E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os materiais solicitados em ate 

10(dez) dias fiteis apkis 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) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descried° dos materiais a serem adquiridos; 
c)Local onde serao entregues os materiais; 
d)Prazo para entrega dos materiais; 
e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

6.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio 
que verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhara o respectivo pedido a empresa 

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais casii estes sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 6.2.  

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

6.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  
responsabilizacao dos agentes publicos envolvidos por improbidade administrativa.  

6.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa  
elaboracao do requerimento configura a concorrencia da empresa para 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 deverdo ser carimbadas e assinadas pela comissao de 
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.  

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

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 

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

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

8. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
8.1. A Ata de Registro de Pregos sera companhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e 

avaliada por Roseli Strozack Marcon. 

Capanema, 10 de dezembro de 2019 

Valdeci Alv 	Santos 

41111 	
Secretario Municipal • Administracao 

• 

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



Luiz Alberto Letti 
.Dec. 6.256/2017 

.Sc.e Municipal de Finances 

000 J 
ORCAMENTO 	

V 

OBJETO: AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE /KO TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRKOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APOS SOLICIT/KA° DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL. 
VALIDADE: 12 MESES 

EXCLUSIVO ME/EPP FORNECEDORES 

ITEM DESCRICAO UN. QTDE. 
MENOR PREcO 

DOS 

OlicAMENTOS. 

TOTAL 

1 

55402- ARMARIO DE Ac0 DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS 

REGULAVEIS E REMOVIVEIS COM CAPACIDADE MINIMA DE 

25KG CADA UMA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 

MINIMAS: 	MOBILIARIO 	FABRICADO 	COM 	ACO 	DE 

QUALIDADE E PROCEDENCIA, CHAPA DE AcO CHAPA #26 

(0,45MM) COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR 

CINZA 	E 	TRATAMENTO 	ANTI-FERRUGEM, 	PORTA 

CONSTITUIDA EM DUAS FOLHAS COM TRES DOBRADICAS 

REFORCADAS EM CADA UMA, COM MATA JUNTA CENTRAL, 

DEVENDO 	TER 	AS 	SEGUINTES 	MEDIDAS 	MINIMAS: 

1960MM DE ALTURA TOTAL, PROFUNDIDADE 400MM E 

LARGURA MINIMA 900MM. FECHADURA INTEGRADA NO 

ARMARIO COM DUAS CHAVES E GARANTIA MINIMA DE 02 

ANOS. 

UN 20 479,000 9.580,00 

TOTAL R$ 9.580,00 

09/12/2019 

CIENTE 

• .1 	I  op? 



Guitherme Jose Missen t  789 • Centro 
CEP 89906-000 - PARAISO - SC 

rur7 
g 

ORcAMENTO 

RAZAO SOCIAL:  Z{,7_74 	r; 	tr,7ieft.clo S 	c---7-1we(4 '  
CNPJ:  IS C. r,S ,5-3,3/4(V/ iy  E-MAIL:  1-07-e/LiVAI- 	161244' Ge Ifaer7414- lel-b^ .  

ENDERECO:  2cf 	(9' e,le t.-rve ri • ell/5c e"..,  4-85  
COMPLEMENTO:  JeVe.t,,k 	BAIRRO: 	 <7  

TELEFONE: 

CIDADE:  /902,107,:ft)  

C? CONTATO: 	  

   

UF:  „ce 

   

ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO TIPO ARQUIVO PARA USO DA 

ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: A DEFINIR 

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APOS SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 3 MESES 

DESCRICAO UN QTDE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
 

TOTAL 

55402- 	ARMARIO 	DE 	ACO 	DUAS 	PORTAS, 	4 

PRATELEIRAS 	REGULAVEIS 	E 	REMOVIVEIS 	COM 

CAPACIDADE MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM 

AS 	SEGUINTES 	CARACTERISTICAS 	MINIMAS: 

MOBILIARIO FABRICADO COM Ac0 DE QUALIDADE 

E 	PROCEDENCIA, 	CHAPA 	DE 	ACO CHAPA #26 

(0,45MM) COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA 

COR 	CINZA 	E 	TRATAMENTO 	ANTI-FERRUGEM, 

PORTA CONSTITUIDA EM DUAS FOLHAS COM TRES 

DOBRADICAS REFORCADAS EM CADA UMA, COM 

MATA 	JUNTA 	CENTRAL 	, 	DEVENDO 	TER 	AS 

SEGUINTES 	MEDIDAS MINIMAS: 	1960MM 	DE 

ALTURA 	TOTAL, 	PROFUNDIDADE 	400MM 	E 

LARGURA 	MINIMA 	900MM. 	FECHADURA 

INTEGRADA NO ARMARIO COM DUAS CHAVES E 

GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. 

UN 20 6 3 01 0:2  /2, 600tv 

TOTAL ,?- 6t90,9,.2.  
e 

DATA 017 / 	/ /4 

L/S-  1)-7 

  

O ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICiP 	E 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

i

17  .5W3/0001 -1 4 
/fferica e Comercio SI Eireli 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br 

	 ON98 

De: 	 Loterica da Sorte <loterica_da_sorte@hotmail.com > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 16:15 

Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Cotacaes 

Anexos: 	 Cotacao Capanema.pdf 

• 

• 



ci-70  0 sdd,4-4fmi-'vkettm:'-*rim 

9-1134.4100001R.  
CE$1110 OESIE-COIERCIO OE 
teWEIS E E0UAEMAEta0s 

Eu VFAIDEttl oE MORO., 
ao 

GENIRO GEP 6586001002.1 

DOTS VIDt005 

Centro Oeste 
Comercio de MOveis e Equipamentos Ltda. 

FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com  

A Prefeitura Municipal de Capanema/PR 

Conforme solicitacao, emitimos o presente 

ORCAMENTO 

descricao R$ unit 
55402- armada de aco duas portas, 4 prateleiras regulaveis e removiveis corn capacidade 
minima de 25kg cada uma, corn as seguintes caracteristicas minimas: mobiliario fabricado 
corn aco de qualidade e procedencia, chapa de aco chapa #26 (0,45mm) corn pintura 
eletrostatica a p6 na cor cinza e tratamento anti-ferrugem, porta constituida ern duas folhas 
corn tres dobradicas reforcadas ern cada uma, corn mata junta central , devendo ter as 
seguintes medidas minimas: 	1960mm de altura total, profundidade 400mm e largura 
minima 900mm. fechadura integrada no armario corn duas chaves e garantia minima de 
02 anos. 

780,00 

Os itens cotados apresentam valores unitarios. 

A presente proposta é valida por 30 (trinta) dias. 

Dois Vizinhos, 04 de dezembro de 2019. 

Att. 
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Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Santolin Moveis <santolin.moveis@hotmail.com> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 18:20 

Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 RE: ORCAMENTO DE ARMARIOS DE ACO 

Anexos: 	 Orcamento Capanema 20.2019.pdf 

Boa tarde, 

encaminho o orcamento solicitado. 

Atte 

Ana Michele Santolin 
Centro Oeste Corn. Mov. Equip. Ltda. 
46 3536 6378 

De: Iicitacao@capanema.pr.gov.br  <licitacao@capanema.prgov.br> 

Enviado: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 13:43 

Para: 'Ana Michele Santolin' <anamichele@hotmail.com> 

Assunto: ORCAMENTO DE ARMARIOS DE ACO 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de armarios de ago, conforme descrig5o em anexo! 

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

Confirme o recebimento! 



TOTAL R$ 9.580,00 

DESCRIcA0 
	

UN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
QTDE 

55402- ARMARIO DE /KO DUAS PORTAS, 4 
PRATELEIRAS REGULAVEIS E REMOVIVEIS COM 
CAPACIDADE MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM 

AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 
MOBILIARIO FABRICADO COM ACO DE QUALIDADE 

E PROCEDENCIA, CHAPA DE ACO CHAPA #26 
(0,45MM) COM PINT URA ELETROSTATICA A PO NA UN 

COR CINZA E TRATAMEN TO ANI I-FERRUGEM, 
PORTA CONSTITU1DA EM DUAS FOLHAS COM TRES 
DOBRADICAS REFORCADAS EM CADA UMA, COM 
MATA JUNTA CENTRAL , DEVENDO TER AS 
SEGUINTES MEDIDAS MINIMAS: 1960MM DE 
ALTURA TOTAL, PROFUNDIDADE 400MM E. 
LARGURA MINIMA 900MM. FECHADURA 
INTEGRADA NO ARMARIO COM DUAS CHAVES E 
GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS.  

20 479,00 
	

9.580,00 

DATA 05 / 12  1 	 2019 

O ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIQ 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABEcALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

S 

'Ort 	cAiNk‘ 

11- ' ti" e" 0 

,:c34-16c3"k)1 

114 
D.'''''..):).i•-• . 	4  

ORCAMENTO 
RAZAO SOCIAL: COMERCIO DE MOVE'S FERRONATO LIDA. 

CNPJ: 78.795.820/0001-04 	E-MAIL: moveisferronato@hotmail.com  

ENDERECO: AV. ESPIRITO SANTO 903 

COMPLEMENTO: 	 BAIRRO: CENTRO 

TELEFONE: 46 35521349 	CONTATO: WANDERLEY 

CIDADE: CAPANEMA 	 UF: PR 

ORCAMENTO PARA AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE /KO TIPO ARQUIVO PARA USO DA 

ADMINISTRA00 PUBLICA DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: A DEFINIR 

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS APOS SOLICITA00 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 3 MESES 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br 

	 00$9,1/2 

De: 	 MOVEIS FERRONATO <moveisferronato@hotmail.com > 
Enviado em: 	 quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 10:59 
Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 RE: ORCAMENTO DE ARMARIOS DE ACO 
Anexos: 	 ORCAMENTO PREFEITURA.pdf 

Born dia 

Segue anexo orgamento 

Corn. de Moveis Ferronato Ltda. 
Av. Espirito Santo 903 - Centro 
Capanema - Pr 
Fone: (46) 3552-1349 - 3552-1700 
CIVPJ: 78.795.820/0001-04 

eloveisferronatogliotmagcorn 

De: Iicitacao@capanema.pr.gov.br  <licitacao@capanema.prgov.br> 
Enviado: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 16:43 
Para: 'MOVEIS FERRONATO' <moveisferronato@hotmail.com> 
Assunto: ORCAMENTO DE ARMARIOS DE ACO 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de armarios de ago, conforme descrigao em anexo! 

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

1 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 

• - Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitacao. 

Aprovo o Termo de Referencia e Preliminarmente a autorizo a tramitacao do processo 
cujo objeto é AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA 
ADMINISTRACAO POBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PRECOS. , devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

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

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

3 - A elaboracao da minuta do instrumento convocatOrio da licitacao e da minuta do contrato; 

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

• Atenciosamente, 

A rn' l 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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omar alter 
Tec. Con 	 • 6483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 
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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: AQUISIcAO DE ARMARIOS 

DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 POBLICA DE CAPANEMA PR, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., informamos a existencia de 

previsdo de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigagOes decorrentes do 

Certame, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotagao Orgamentaria abaixo 

descrita; 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 380 05.001.04.122.0402.2023 000 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

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



Data: 10/12/2019 14:52:00 	 Previsao: 23/12/2019 

Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Confirmagao: nao 

00 
Tramitacao do Processo 	 Pagina 1 de 1 

Processo: 3220/2019 	 Data: 10/12/2019 14:42 	Situacao: Encaminhado 

Requerente:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto:soucrrAgdo DO SETOR DE LiciTAgAo - Versao: 3 

Descrigao: REF A AQUISICAO DE ARMARIOS DE AQ0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRACAO POBLICA DE 
CAPANEMA PR 

Ocorrancia: 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 LicitagOes 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 

411
De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

0 	Etapa: PROCURADORIA 

Descrigao: ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DO EDITAL 

Ocorrencia:2 
	

Data: 10/12/2019 14:43:00 	 Previsao: 31/12/2019 

De: SIMONE MARIA STACH 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 
	

Confirmagao: nao 

Descrigao: REF A AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRACAO POBLICA DE CAPANEMA PR 

Ocorrencia: 1 

De:SIMONE MARIA STACH 

Etapa: ETAPA INICIAL 

Descrigao:Abertura do processo. 

Data: 10/12/2019 14:42:58 	 Previsao: 31/12/2019 

Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Confirmagao: nao 

 

STP 500.2060x rptProcessoFicha 	 ROSELIA, 13/12/2019 08:27:08 



Municipio de Capanema - PR 

MUNICfPIO DE CAPANEMA - PARANA 
PREGAO PRESENCIAL N° 124/2019 

SISTEMA REGISTRO DE PREcOS 
EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME -EPP 

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 pablico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, 
farce realizar licitagao 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 Termo de Referencia e neste 
Edital. 0 Procedimento licitatOrio observard 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, alem das disposigOes da LC 123/2006 e LC 147/2014. 

1.2. A licitagao sera subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referencia, 
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 ITEM, observadas as 
exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagOes do objeto. 

1.4. 0 Edital podera ser retirado ou consultado por qualquer interessado, no site: 
www.capanema.pr.gov.br- Editais de licitagao 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 PUBLICA DO PREGAO PRESENCIAL 

•
1.5.1.0 PREGAO sera realizado dia 29/01/2019 corn inicio as 15H3Omin., 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: 
Termo de referencia; 
Anexo I - Modelo de declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo; 
Anexo II - Modelo de procuragao para credenciamento; 
Anexo III - Modelo de Declaragao 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- Orientagao para geragao/redagao da proposta de pregos em programa 

especifico do Municipio. 

1.7. Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentagao da PROPOSTA e DOCUMENTOS 
DE HABILITAcAO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de 
sua composigao, tomando conhecimento, assim, das condigoes administrativas e tecnicas que 
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nortearao o desenvolvimento do PREGAO e a formalizagdo 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 deverdo ser observados, ainda 
que nao repetidos em outros. 

1.8. Para major transparencia nos atos administrativos, a Sessao PlAblica podera ser 
gravada pela Administragao Municipal, através de equipamento audio visual prOprio. 

2.OBJETO: 
2.1. 0 objeto deste Pregao é a AQUISIcAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA 

USO DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREcOS. , conforme especificagoes constantes no termo de referencia. 

2.2. A quantidade constante no termo de referencia 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 poderao ser obtidos através da internet pelo endereco 

www.capanema.pr.gov.br, link LICITAOES , EDITAIS DE LICITAcAO E LICITACOES NA 
INTEGRA. 

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

4. DA DESPESA 
4.1. A despesa com a aquisicao dos materiais é estimada em R$ 9.580,00 (N e Mil, 

Quinhentos e Oitenta Reais), conforme o orgamento estimativo disposto 	mo de 
Referencia. 

DotagOes 	 I) 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

GrIer-da 
e 

2019 380 05.001.04.122.0402.2023 000 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

5. DOS oRGAOS PARTICIPANTES 
5.1. 0 orgao gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administracao. 
5.2. A ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 

Orgao ou entidade da administragan 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 condigOes e as regras estabelecidas no Decreto n° 7.892/13, e 
na Lei n° 8.666/93. 
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6.2. Poderao participar da presente licitagao toda e qualquer pessoa jundica enquadrada 
nos ermos do art. 3° Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2013 que 
atenda todas as exigencias do presente Edital e seus anexos. 

6.3. Poderao participar desta licitagdo todos os interessados, do ramo pertinent 
que preencham as condigaes estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.4 .Sera vedada a participacao de empresas: 

objeto, 

Municipio de Capanema - PR 

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

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

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

5.6. As adesoes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o Orgao gerenciador e 
Orgaos participantes, independente do numero de Orgaos nao participantes que eventualmente 
aderirem. 

5.7. 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, em relagdo as suas prOprias contratagOes, 
informando as ocorrencias ao Orgao gerenciador. 

6. DA PARTICIPAcA0 NA LicrrAcAo 
6.1. A presente licitacao destina-se EXCLUSIVAMENTE a participacao de 

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, 
qualificadas como tais nos termos do art. 3', da Lei Complementar n0  
123/2006 e Lei Complementar no 147/2014. 

a) Declaradas inidOneas para licitar e contratar corn a Administragao Thablica; 

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

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

d) Reunidas em cons6rcio, qualquer que seja sua forma de constituigao; 
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e) Enquadradas nas disposigoes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterageies posteriores, ou ainda, Sob processo de falencia, concordata ou recuperagdo judicial 
ou extrajudicial de credit°. 

6.5. Sera permitida a participagdo 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 execucao dos servicos, e desde que os servigos 
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 
intermediagao ou subcontratagdo. 

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

6.7. A empresa que for participar da Sessio 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.capanema(&gmail.com, voce recebera, a seguinte 
mensagem "Cadastro enviado corn sucesso. Em breve entraremos em contato. " 

7.DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 
7.1. Ate 05 (cinco) dias titeis antes da data fixada para abertura da sessao 	blica, 

qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatOrio do pregao, conforme item 7.5 de- -dital. 
7.1.1.Cabera ao pregoeiro decidir sobre a impugnaodo no prazo de ate 	en ta 

e oito) horas, contado a partir do protocolo. 

7.1.2. Acolhida a impugnagao contra o ato convocatorio, sera defini.. - p .licada 
nova data para realizagao do certame. 

7.2.0s pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatOrio deverao ser enviados 
ao pregoeiro ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao pablica, 
exclusivamente por meio eletrOnico via internet, no enderego indicado no edital. 

7.3.As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 
certame. 

7.4.As respostas as impugnageies e os esclarecimentos prestados pelo pregoeiro serao 
autuados no processo licitatorio e estardo 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 Divisao de 
Licitageies do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnagao a 
data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar o item 7.1 deste edital. 
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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 condicties do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituido pela Lei Complementar n° 123/06. 

8.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, 
em conformidade corn as disposigOes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do 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 fruicao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitagdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtencao do regime tributario simplificado. 

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

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

9. DO CREDENCIAMENTO 
9.1. 0 licitante, ou o seu representante, clever& 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 
em nome do licitante. 

9.2. 0 licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comp 	us 
poderes estara impedido de apresentar lances, formular inter-10.o de recurso ou m 	-se, 
de qualquer forma, durante a sessao. 

9.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessc:•51,-11abilit 	, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuracao, ou 
particular corn firma reconhecida, ou documento equivalente. 

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

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

9.5.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de 
assinatura no instrumento de procuracao particular, poderes ser realizado perante a 
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou c6pia autenticada em 
	cartorio, de Documento Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, 
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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 um licitante. 

9.7. Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

10. DA ABERTURA DA SESSAO 
10.1. A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao pablica, na data, horario e local 

indicados no pream.bulo 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 habilitacao (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 nal) 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 ern 
qualquer das vedaciies do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, nap 
podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, nao devera 
apresentar a respectiva declaragdo. 

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

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREcOS 
MUNICfPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 124/2019 
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcA0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 124/2019 
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

10.4. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora 
antes da abertura da sessao 
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10.4.1. Nessa hipOtese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em involucro 
enderegado diretamente a Comissao, corn a seguinte identificagao: 

A COMISSAO DE LICITAcA0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
PREGAO SRP N° 124/2019 
SESSAO EM - 29/01/2019 AS 15H30M 

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. Ap6s 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 gerarao 
efeitos como proposta. 

10.7 A declaragao 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 

padrio do sistema (Anexo VI), redigida em lingua portuguesa, corn 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, bem como os valores unitarios e o total, sob pena de desclassificagao de sua 
proposta. 

11.1.2. Preto unitazio e total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo corn os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes 
do Termo de Referencia. 

11.1.3. 0 licitante devera observar o valor maximo especificado no Termo de 
referencia, sob pena de desclassificagao de sua proposta. 

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

11.3. As propostas terao validade de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do 
dia da licitagdo. 

11.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para 
contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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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. 
11.6. A proposta de pregos padrao do sistema, depois de preenchida, tambem 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 langamento 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 verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao 

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

12.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata. 

12.3. 0 Pregoeiro classfficard 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 
condigOes definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas 
subsequentes, ate o ma)dmo de fres, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os pregos oferecidos. 

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

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

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

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

13.3. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pre 	o, 
implicara a exclusao do licitante da etapa de lances e a manutengdo do ultimo prego 	ele 
apresentado, para efeito de ordenagao das propostas. 

13.4. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se roponente 
desistente a penalidade de multa de 2% sobre o valor maxim° do obje 	evisto no termo 
de referencia. 

13.5. Encerrada a etapa de lances, na hipOtese de participagao de licitante 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 prego, desde que a primeira 
colocada nao seja uma ME/EPP/COOP. 
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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 classificagao, para o exercicio 
do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

13.9. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no 
referido intervalo de 5% (cinco por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes 

primeiro podera apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

13.10. Havendo exito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumird a condigao de 
melhor classificada no certame, para fins de aceitagao. Nao havendo exito, ou tendo sido a 
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda nao existindo ME/EPP/COOP 

participante, prevalecera a classificagao inicial. 
13.11. Somente ap6s o procedimento de desempate ficticio, quando houver, e a 

classificagao final dos licitantes, sera cabivel a negociagao de prego 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 materials: 

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 e permitido a um licitante fazer lance igual ao de urn 

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

13.14.1. Nan serao permitidos lances identicos nos casos nao previstos no s 
anterior. 

13.14.2. 0 desempate nos casos previstos no subitem 13.12 se dares nos to 
item 13 deste edital. 

13.14.3. Caso haja empate nos termos do item 13.13 entre empresas 
como ME/EPP e nao enquadradas, o desempate sera por meio de sorteio. 

13.15.Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera negociar 
corn o licitante para que seja obtido melhor prego, observado o criterio de julgamento, nao se 
admitindo negociar condicoes diferentes daquelas previstas neste Edital. 

13.16. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento 
da proposta. 

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

compatibilidade do prego em relagao ao valor estimado para a contratagdo e sua exequibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especificagOes do objeto. 
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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 corn as eSpecificagOes demandadas, sobretudo quanto a 
padrOes de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos no subitem 
anterior, o Pregoeiro exigird 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 nteis  

contados da solicitacao. 
14.4. No caso de nap haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 

havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas neste Edital, a proposta do 

licitante sera recusada. 
14.5. Os exemplares colocados a disposigao da Administragao 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 realizagdo 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 
classificagap, ate a apuragao de uma proposta que atenda ao Edital. 

14.9. Nessa situagdo, o Pregoeiro podera negociar corn o licitante para que seja obtido 
prego melhor. 

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

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

condigao de habilitagdo, na forma determinada neste 

15. DA HABILITAcA0 
15.1. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao do lici to 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera verificar o ev tual 
descumprimento das condigOes de participagao, especialmente quanto a existencia 	gao 
que impega a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a con1 aos 
seguintes cadastros: 

a)Consulta ao portal do TCE/ PR quanto aos impe • : • s 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 Inidemeas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
e) Cadastro Nacional de Condenagees Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido 	 pelo 	 Conselho 	 Nacional 	 de 	 Justiga 
(www.cnj.jus.br  /improbidade adm/consultar requerido.php). 

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tam.bern de 
seu sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que preve, dentre as sangOes 
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impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibiga- o de 
contratar corn o Poder Pablico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja secio 
majoritario 

15.3. Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por 

falta de condigao de participagdo. 
15.4. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

15.4.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURfDICA: 
a) No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Public° 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 na c) Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

• comprobatOrio de seus administradores; 
d) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragOes ou da 

consolidagao respectiva. 
e) No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus 
administradores. 

f) Para qualquer tipo de empresa deve-se apresentar: Certidao expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove 
a condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte; e, Certidao simplificada de registro 
do comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 

(noventa) dias da data prevista para apresentagdo dos envelopes, salvo o previsto na alinea "c" 
deste subitem. 

15.4.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:. 
a) Prova de Inscrigao no Cadastro Naciorial de Pessoas Juridicas - CNPJ, corn 

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data 
superior a 60 (sessenta dias o 0(a) Pregoeiro(a) 	podera consultar o site: 
http:/ / www.receita.fazenda.gov.br/ pessoajuridica cnpil cnpireva / cnpireva solicita •.a  
sp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houmer alteracoes a empres 	sera 
desclassificada); 

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tern 	rvico 
(FGTS), demonstrando a situagao regular, expedido pela Caixa EconOmica Fe• al; 

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

c.1) A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a 
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da correspondente 
autenticidade nos seguintes enderegos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre 
www.pgfn.fazenda.gov.br. 

d) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federaga- o 
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); 
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15.4.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
a) Certidao negativa de falencia ou recuperaedo judicial, ou liquidaedo judicial, 

ou de execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prOpria certidao, ou, na omissap 

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

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

12.440/ 11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

15.5. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAOES/OUTROS): 
a) Anexo HI - Modelo de Declaragdo Unificada 

15.6. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope n° 02) poderdo ser apresentados 
ern original, ou por qualquer processo de cOpia desde que autenticada por cartOrio competente, 

ou cOpia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do 

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

inclusive expedidos via Internet. 
15.7. As certidOes de comprovaedo 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, deverdo estar datadas dos Illtimos 
90 dias contados da data da abertura da sessao publica. 

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

15.9. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, 
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento • em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual period°, a 
criterio da Administraedo, para a regularizaedo da documentagao, pagamento ou parcelamento 
do debit°, e emissao de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de c4 - ciao 
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

15.10. 	 A declaraeao do ve 	or do 
certame acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitaedo, a 	do-se 
os prazos de regularizaedo fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4°, 	° do Decreto 
6.204/07); 

15.11. A nao regularizaedo da documentagao, no prazo previsto acima, implicara 
decadencia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangOes prcvistas 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 licitacao. 

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

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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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 solicitacao 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 indicagao do banco, mimero 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 consideragdo 

no decorrer da execucao do contrato e aplicagao de eventual sancao a Contratada, se for o caso. 

16.3. Todas as especificagOes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada. 

17. DOS RECURSOS 

II 17.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, caso o 
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada 
no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, qualquer licitante podera, ao final da sessao pUblica, de 
forma imediata e motivada, manifestar sua 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 comecard 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 manifestagao imediata e motivada do licitante quanto a intencao de 
recorrer importard a decadencia desse direito. 

17.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a 

autoridade competente quando mantiver sua decisao. 
17.4. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ficard adstrita a 

verificagao da tempestividade e da existencia de motivacao da intencao de recorrer. 
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. Nao sera° conhecidos os recursos cujas razOes forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 

17.7. As decisoes Administrativas sobre os Recursos Administrativo serao to. s no 
processo licitatorio e estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado. 	ii. 0 17.8. As RazOes e as Contrarrazties de Recurso Administrativo deverao ser prot, zadas 
junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, d- ,gada a 
Divisao de LicitagOes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a t pestividade da 
impugnagao a data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar o prazo 
assinalado no item 17.1 deste edital. 

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO 
18.1. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

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

18.2. ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologard o procedimento licitatOrio. 
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19. DA FORMALIZAcAO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
19.1. Homologado o resultado da licitagdo, o Orgao gerenciador, respeitada a ordem de 

classificagdo e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocard os interessados 
para, no prazo de ate 05 (cinco) dias nteis, contados da data da convocagdo, 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. 

19.2. 0 prazo previsto podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante 
o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo Orgao gerenciador. 
19.3. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 

estabelecido pela Administragan ensejard a aplicagao das penalidades estabelecidas em lei ou 

no presente instrumento convocatorio. 
19.4. E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar a ata de registro de 

pregos no prazo e condigeles estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigOes propostas pelo primeiro 

classificado. 
19.5. Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto n° 7.892/13, 

sera() registrados em ata os pregos e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
corn pregos iguais ao do licitante mais bem classificado, segundo a ordem de classificagdo 
baseada na Ultima proposta apresentada durante a fase competitiva, que devera ser observada 

para fins de eventual contratagao. 
19.6. No momento da assinatura da Ata a Administragao verificard se os licitantes mantem 

as mesmas condigOes de habilitagao consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas 
durante toda a vigencia da ata. 

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

• 
de LicitagOes podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificagao para assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

20. DA ALTERAcA0 E DO CANCELAMENTO DA ATA 
20.1. A alteragao da Ata de Registro de Precos e o cancelamento do registro do f 	edor 

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

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

21. DA CONTRATAcA0 COM OS FORNECEDORES 
21.1. A contratacao com o fornecedor registrado, de acordo corn a necessidade do Orga.o, 

sera formalizada por intermedio da Ata de Registro de Pregos. 

21.1.1. As condigoes de aquisigao constam do Termo de Referencia anexo ao Edital e 
da Ata de Registro de Pregos, e poderao ser detalhadas, em cada aquisigao especifica, no 
respectivo requerimento elaborado. 
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21.1.2. 0 Orgao devera assegurar-se de que o prego registrado na Ata permanece 
vantajoso, mediante realizagao de pesquisa de mercado previa a aquisigao (artigo 9°, inciso XI, 
do Decreto n° 7.892, de 2013). 

21.2.0 Orgao convocard a fornecedora corn prego registrado em Ata para, a cada 
contratagao, e dentro do prazo de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias titeis, 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 contratagao, sem prejuizo das sangOes previstas no Edital e na 
Ata de Registro de Pregos. 

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

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

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

21.4. A Contratada devera manter durante toda a execucao da contrataca.o, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitacao e qualificagao 
exigidas na licitagdo. 

21.5. Correrao por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a 
incidir sobre o Contrato. 

21.6. E vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto do contrato. 
21.7. Durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, a fiscalizagao sera exercida por urn 

representante da Contratante, ao qual competird registrar em relatorio todas as ocorrencias e 
as deficiencias verificadas e dirimir as cliwidas que surgirem durante sua vigencia, de tudo 
dando ciencia a Administragao. 

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

23. CONDIOES DE AQUISIcAO E DE ENTREGA DO OBJETO 
23.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os materiais.:. icitados em ate 

10(dez) dias iiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de 
Capanema,  a qual somente podera ocorrer posteriormente a elaboragdo de requerimento de 
compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

23.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes 
informagOes: 

a) Identificacao da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao dos materiais a serem adquiridos; 
c)Local onde sera() entregues os materiais; 
d)Prazo para entrega dos materiais; 
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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. 

23.3. 0 requerimento devera ser enviado ao Departamento de Compras do Municipio  

que verificara a possibilidade da aquisicao e encaminhard o respectivo pedido a empresa  

vencedora do certame, juntamente corn a respectiva nota de empenho.  
23.3.1. Em razao da organizacao interna da Secretaria, a requisicao de entrega  

dos materiais podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e  

encaminhada para a empresa vencedora.  
23.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso estes sejam  

solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no subitem 23.2.  
23.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou  

penalizacao para a empresa vencedora do certame.  
23.5. 0 nao cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratacao e  

responsabilizacao dos agentes ptiblicos envolvidos por improbidade administrativa.  

23.6. 0 fornecimento de materiais 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.  

23.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de 
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.  

23.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de 
Prepos, 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.  

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

24.1.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condiceies, no prazo, quantidades 

e locais indicados pelo Municipio, em estrita observancia das especificacOes do Edital, do rmo 
de referencia e da proposta; 

	

24.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, 	do 

	

detalhadamente as indicacoes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedencia 	o de 
garantia; 

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

24.1.3.1. Este dever implica na obrigacao de, a criterio da Administracao, substituir, 

as suas expensas, no prazo maxim° fixado no Termo de Referencia e Edital, o material corn 
avarias ou defeitos; 

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

24.1.5. Comunicar a Administragao, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, corn a devida comprovacao; 
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24.1.6. Manter, durante toda a execugdo da Ata de Registro de Pregos, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagao 

exigidas na licitagao; 
24.1.7. Nero transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que ester obrigada, exceto 
nas condigOes autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de Ata de Registro de Pregos; 

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

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo 
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucao do contrato; 

24.1.9. Efetuar a entrega do material corn seus prOprios equipamentos e funcionarios; 

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

25.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 

25.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material 
recebido provisoriamente corn as especificagOes constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitacao e recebimento definitivos; 
25.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA, 

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

26. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
26.1. A Contratada e responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da Ata de Registro de Pregos. 
26.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuedo do contrato e de vicios ocultos do 

objeto adquirido. 

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

comunicapao escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de precos, o qual 
verificard o material fornecido e confeccionara um termo de recebimento proVisorio, 
identificando os materiais recebidos, cuja finalidade é apenas para atestar que a 
Contratada entregou os materiais na data estipulada na solicitacao, fornecendo uma copia 
do documento a CONTRATADA.  

27.1.1.Juntamente com a entrega do material, a CONTRATADA devera 
apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de 
Compras do Municipio. 

27.2. Apos o recebimento provisorio, o Municipio, por meio de comissio de 
recebimento, formada por tres servidores efetivos, realizara., no prazo de ate 15 (quinze) 
dias, a liquidacao da aquisicao, isto é, a verificaca.o da compatibilidade do material 
entregue com as especificacoes do Termo de referencia e da solicitacao mencionado no 
item 23.2, para fins de recebimento definitivo.  
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27.3. A Comissao realizara inspecao minuciosa de todo o material, por meio de  
servidores pfiblicos efetivos competentes ou do fiscal da Ata de Registro de Precos,  
acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitacao de compra, com a  
finalidade de verificar a adequacao do material e constatar e relacionar a quantidade do  
material a que vier ser recusada.  

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

27.3.2.No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata 
troca por outro sem defeito ou de acordo corn o Termo de Referencia e solicitacao, dentro do 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificacao 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. 

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

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

27.3.5. 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.  

27.4. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for a 
das disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

27.5. A notificagdo a que se refere o item 27.3.2 podera ser encaminhada via e- . *am. 
a CONTRATADA. 	 V 

27.6. A ausencia de confeccao do termo de recebimento provisorio ou defin* 1 o os 
termos deste edital enselara a responsabilizacao administrativa dos agentes = servidores 
publicos que se omitirem. 

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

acordo corn as solicitacoes encaminhadas I Contratada, conforme as necessidades da 
Administracao Municipal;  

28.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao 
recebimento definitivo, nos termos do item 27 deste edital. 
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28.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos  

enderecos eletronicos: empenhoacapanema.pr.gov.br  e/ou compras(a,capanema.pr.gov.br, ou  
entregue nas maos dos servidores designados para o Pagamento.  

28.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 

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

28.6.Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 

Fiscais e/ou Faturas. 

28.7. A nota fiscal devera ser emitida pela prOpria Contratada, obrigatoriamente corn o 
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. 
28.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 

• 
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores 
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a CONTRATADA 

apresente situacao regular. 
28.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 

gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 

atualizagdo monetaria do valor devido. 
28.10. Na ocasiao do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da 

Contratante, alern dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 
a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no  

respectivo mes do pagamento;  
b) Termo de recebimento definitivo dos materiais fornecidos.  

28.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao da ata de registro 
de pregos, os pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de 
quaisquer outras disposigOes contratuais. 

28.12. E vedada expressamente a realizagdo 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 aplicagdo das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 
28.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da desp a, o 
pagamento ficard pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneador 	esta 
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizagdo da situagdo, nao ac 	tando 
qualquer onus para a Contratante. 

28.14. A Administracao somente efetuara o pagamento apos a • orrencia das 
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

28.14.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes 
aquisicao ou prestacao de material requisitado; ou 

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

28.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 
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contribuigOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 
apresentagao de comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

28.16. A Administragdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as 

multas e/ou indenizagoes devidas pela Contratada. 
28.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a Contratada sera precedido de 

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com 

os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

28.18.E vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes da 

ata de registro de pregos. 

29. DAS INFRAcOES E DAS SANOES ADMINISTRATIVAS 
29.1. Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

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

dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentagdo falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidOneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 

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

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

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

29.3. Em caso de inexecucao da ata de registro de pregos, erro de execucao, execu 

imperfeita, mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das infor 	es 
prestadas, a Contratada estard sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a 	via 
defesa: 

29.3.1. Advertencia por escrito; 
29.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre 
o valor total da ata de registro de pregos, limitada ao percentual XiM0 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 condigio 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 Administracao, motivado por culpa da 
Contratada, havendo a possibilidade de cumulagio corn as demais sangoes cabiveis; 
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d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando 
configurada a inexecugio total da ata. 

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

29.3.4.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 
Fablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida 
a reabilitagao perante a preipria 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. 
29.4. 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. 
29.5. 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. 

29.6. A multa sera descontada da garantia da ata de registro de pregos, caso houver, e de 
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao. 

29.7. A sangao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragao Pilblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

29.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
29.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragao a 

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

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

29.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
29.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo se 	licadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativam.ente, sem prejuizo de outras medid 	weis. 

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

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

b) 0 cumprimento irregular de clausulas constantes no edital e na ata de registro de 
pregos, bem como especificageies 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 comunicagao a 

Administragao; 
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e) A subcontratagao total do seu objeto, a associagdo do contratado corn outrem, a 
cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagdo, nao 
admitidas neste edital e na ata de registro de pregos; 

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

Administragao; 
g) 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 
h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do 

art. 67 da Lei n° 8.666/93; 
i) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

j)A 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 execugao do contrato; 
1) RazOes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere a ata; 

m) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracao, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave perturbagan da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagOes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizagOes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagOes 
assumidas ate que seja normalizada a situagdo; 

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

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

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

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

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

31. DA REVOGA00 DO PROCEDIMENTO 
31.1. A Administragao podera revogar a licitagao por razOes de interesse pablico 

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

31.2. A revogagao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

32. DA ANULAcAO DO PROCEDIMENTO 
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32.1. A Administragao, de officio ou por provocagao de terceiros, devera anular o 
procedimento quando eivado de vicio insanavel. 

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

32.3. A nulidade do procedimento de licitagdo nao gera obrigagdo de indenizar pela 
Administragdo. 

32.4. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na 
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

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

32.6. A nulidade da ata de registro de pregos opera efeitos retroativamente, impedindo os 
efeitos juridicos que a ata, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja  

• produzidos. 
32.7. A nulidade da ata nao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado 

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

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

33. DA FISCALIZACAO 
33.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao da ata de registro de precos  

consistem na verificacao da conformidade da aquisicao e da alocacio dos recursos 
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do aiuste, 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.  

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

33.3. A Contratante exercera a fiscalizagao do material através de um representante da 
Secretaria de Administragdo, especialmente designado para este fim, sem reduzir nem exc r a 
responsabilidade da Contratada. 

33.4. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolvedo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto na ata, no Edital, nas Es - c 	oes, 
nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais qu- 	qualque orm a, 
se relacione direta ou indiretamente corn o material em questao e seus complementos. 

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

33.6. Compete especificamente a Fiscalizacao: 
33.6.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao fornecimento do 

material; 
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33.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigaciies 

da Contratada constantes do Edital e seus anexos; 
33.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificagOes previstas em Edital. 

33.6.4. Esclarecer prontamente as dUvidas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada; 
33.6.5. Expedir por escrito, as determinacOes e comunicagOes dirigidas a Contratada; 

33.6.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

33.6.7. Transmitir por escrito, instrugOes sobre as modificagOes do material que 

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

33.6.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que 

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

33.6.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicagao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao da ata. 

33.7. A execucao da ata devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos 

de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos, quando for o caso: 
Os resultados alcancados em relacao a ata, corn a verificagao dos prazos de execucao 

e da qualidade demandada; 
b)Os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e da formagdo 

profissional exigidas; 
c)A qualidade e quantidade dos recursos materials utilizados; 
d)A adequagao dos fornecimentos de acordo corn a rotina estabelecida; 
e)0 cumprimento das demais obrigagaes decorrentes da ata; e 

f)A satisfacao do pUblico usuario. 

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

33.9. 0 representante da Administragdo anotara em registro prOprio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao da ata, indicando dia, mes e ano, adotando as provide as 
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a 	t. 	de 

competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 

8.666/93. 
33.10. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades as 	Ida 	ela 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a 
aplicagao de sangOes administrativas, previstas no instrumento convocathrio e na legislagao 
vigente, podendo culminar em rescisao da ata, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 
8.666/93. 

33.11. Os fornecimentos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito 

entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes 
para atuar no sentido do cumprimento do Edital. 

33.12. Reserva-sea Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar comprovada 
a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos materials, sem que desse ato resulte o 
seu direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo for. 
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34. DAS DISPOSIOES GERAIS 
34.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 

realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia titil subsequente, no horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja 

comunicagao em contrario. 

34.2. Esta licitagao podera ser revogada por interesse publico e anulada por ilegalidade 
de oficio ou mediante provocagao de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente 
fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto a concessao de 

prazo para contraditOrio. 
34.3. 0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao relevar omissoes 

puramente formals, desde que nao reste infringido o principio da vinculagdo ao instrumento 

convocatOrio e em atendimento ao disposto no §1° do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

34.4. Sera(ao) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato pablico de abertura 
dos envelopes, a(s) qual(is) sera(ao) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e 

representantes credenciados presentes. 
34.5. 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 indenizagdo 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. 

34.6. Qualquer impugnagao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 
remetida via postal, enderegada a Divisdo 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. 

34.7. Os pedidos de esclarecimentos, impugnagOes e a apresentagdo escrita dos recursos 
deverao ser protocolizados junto a Prefeitura do Municipio de Capanema, Avenida Gov. Pedro 
Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro - CEP 85.760.000 - Capanema, Estado do Parana, no 
horario das 7:45 as 11:30 e das 13:15 as 17:30 horas. 

34.8. Os casos omissos sera° regidos pela Legislagao aplicavel as licitagOes e contratos 
administrativos. Bern como qualquer contradigao que este ato convocatOrio insurgir a 
Legislagao Federal, aproveitard a Legislagao Federal em detrimento deste. 

35. DO FORO 
35.1. 0 foro para dirimir questOes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 

Capanema-PR, corn exclusao de qual uer outr por mais privilegiado que seja. 

Capanema, 13 de dezembro de 2019 

Avenida Governador Pedro Vitiato Parigot dc Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Pone: (t(i)p  
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARAcA0 PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAcAO(*) 

(papel timbrado corn razilo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletremico, 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.°124/2019 
Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 40, VII, da Lei n.° 10.520/2002, a 
empresa 	(indicacdo da razdo social) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo para o PREGAO 
PRESENCIAL N° 	124/2019 , cujo objeto é a AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Aco TIPO ARQUIVO PARA USO DA 
ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , 
conforme descried° constante no Edital. 

De 	 De 	 
(Assinatura do representante legal  

Nome 
RG/CPF 

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

ANEXO II 

MODELO DE PROCURAcA0 PARA CREDENCIAMENTO(*) 
(Ern papel preferencialnente timbrado corn razcio social, CNPJ, endereco completo, endereco eletremico, telefone, fax, 
corn nome e assinatura do representante legal) 
PROCURAcA0 PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Proeuracdo, a (Razdo Social da Empresa), corn sede (endereco completo da 
matriz), inscrita no CNPJ/MF sob a.° 	e Inscriedo Estadual sob n.° 	 , representada neste ato por 
seu(s) (qualificacdo(des) 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 (Razdo Social da Empresa) 
perante 	  (Indicacao do Orgdo licitante), no que se referir ao presente PREGAO PRESENCIAL n°. 
124/2019 , 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 1. .e(s), 
negociar a reducdo de preco, desistir expressamente da intencdo de interpor recurso administrativo ao final 	sac), 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intencdo de interpor recurso administrativo ao fina 	ssdo, 
assinar a ata da sessdo, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, pratic 	os os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuracdo e valida ate o dia 	 

(Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA)  
Nome 

Recomendaccio: Na hipotese de apresentacdo de procuracdo por instrumento particular, a mesma deverd 
vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a 
capacidade / competencia do outorgante para constituir mandatdrio. 

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de 
procuractio particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via 
original ou c6pia 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 OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO IN/CIO DA SESSAO - 
ACOMPANHADO POR DOCUMENTO DE IDENTIFICACA 0 COM FOTO. 
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ANEXO - III 

Modelo de Declaracito Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 124/2019 

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

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

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada iniclonea para licitar ou contratar corn a 

• 
Administragao PUblica. 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatOrios, instaurados 
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa e o(a) Sr.(a) 	  
Portador(a) do RG sob n° 	  e CPF n° 	

 
, cuja 

funcao/ cargo e 	 (socio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela 
assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM s6cio desta empresa exerce cargo ou fungao pUblica impeditiva de 
relacionamento comercial corn a Administracao Publica. 

Declaramos de que a empresa nao contratard empregados corn 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). 

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

E-mail: 
Telefone: 

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

Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/M sob 
n.° 	 , para ser o(a) respons6.vel para acompanhar a execucao da Contrato, refer- 	regao 
Presencial n.° 124/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagOes contidas no in 	mento 
convocatOrio, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato. 

	  de 2019. 

Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ANEXO IV  

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

(Em papel preferencialmente timbrado corn razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco 
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 PREFERE NCIA, DEVERA APRESENTAR ESTA DECLARAcA0 
ACOMPAIVHADA DA "CERTIDAO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE ATUALIZADA, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA • SEDE DA LICITANTE). 

DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

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

Local e data 	  

(Assinatura do representante legal  
Nome 

RG/CPF 
Cargo io 	NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA 

SESSAO ACOMPANHADO PELA CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ANEXO V - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS) 

muivicipro DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 	 

PREGAO PRESENCIAL N° 124/2019 

Aos 	 dias do mes de 	 de 	, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, coin 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 alteragaes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em 
face da classificagdo das propostas apresentada no Pregio Presencial n° 124/2019 , por 
deliberagdo do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diario Oficial do Municipio 

de Capanema em 	, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa classificada em 
primeiro lugar, observadas as condigOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas nas 
clausulas que se seguem. 

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

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO 

DA ADMINISTRAcA0 POBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREcOS., objeto, para atender as necessidades do Municipio de Capanema, 
conforme especificacoes do Termo de Referencia e quantidades estabelecidas abaixo: 

ITEM 
DESCRICAO/ 

ESPECIFICACAO 

MARCA/ 
FABRICAN 

TE 
QUANTIDADE 

PRECO 	PRECO 
UNITARIO 	TOTAL 

R$ 	R$ 

--"Y 
1.2. A existencia de precos registrados nao obriga a Administragdo a fir 	as 	sigoes 

que deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitagao especI a para a aquisigao 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisigao em 
igualdade de condigOes. 

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

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AOUISICAO 
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema 

- PR. 

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



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. Niamero da Ata;  
3.2.3. Ntimero do item conforme Ata;  
3.2.3. Dotacao oreamentaria onerada;  
3.2.4. Valor do material;  
3.2.5. Requerimento.  

3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificacOes exigidas pela Contratante. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE 

RECEBIMENTO  
4.1. A empresa vencedora do certame devera entregar os materials solicitados em ate 10  

(dez) dias ateis 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 materiais a serem adquiridos; 
c)Local onde sera() entregues os materiais; 
d)Prazo para entrega dos materiais; 
e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

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

4.3.1. Em razdo da organizacao interna da Secretaria, a requisicao de entrega  
dos materiais podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada  
para a empresa vencedora.  

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso es 	sejam  
solicitados sem a elaboracao do requerimento e as informacoes previstas no bitem 4.2.  

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

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

4.6. 0 fornecimento de materiais 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.  

4.7. As solicitacoes deverao ser carimbadas e assinadas pela comissao de 
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais.  
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4.8. 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.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  
5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item  

28 e ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente 
ape's o recebimento definitivo dos materiais, 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 Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

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

I 
	(6 / 100) 

365 
N = Ntimero 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 sera° empenhadas nas 

seguintes dotacoes orcamentarias: 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

DotacOes 	
-...... Funcional prograxn.atica Fonte 

de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 	A 

2019 380 05.001.04.122.0402.2023 000 4.4.90.52.00.00 \ DoE  r--rolrio 

6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO  
6.1. A fiscalizacao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por urn representante da 

Secretaria Municipal de Administracao, conforme termo de referencia, ao qual competird 
dirimir as davidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dares ciencia 
Administragdo, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigoes tecnicas, vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
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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 execucao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mos e ano, bem como 
o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario 
regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de 
Registro de Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientagdo que se fizer necessaria, o(a) 

servidor(a) Roseli Strozak Maroon, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a 

corregao de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas 

no prazo estabelecido, sera() objeto de comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das 

penalidades cabiveis. 
6.5. A fiscalizagao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera 

ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorizagdo e posterior comunicagdo 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 pregos registrados sera() confrontados periodicamente, verificando a 

compatibilidade corn os praticados no mercado e assim controlados pela Administragdo. 
7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovagao dos pregos registrados 

serem maiores que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de 
Pregos para promover a renegociagdo 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 em 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 regis 	regos, 

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 . ' ...ut do 

art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos p 	os no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 	o gerenciador 
promover as negociagoes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preco praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 

8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua 
adequagao ao praticado pelo mercado; 

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

8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, 
observada a ordem de classificagdo original do certame. 
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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 razdo da superveniencia de fatos 
imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou 
impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do 

principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual. 
8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicacao 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 deliberagao, o deferimento 
ou indeferimento da alteragao solicitada ser instruida corn justificativa da escolha do criterio e 
memOria dos respectivos calculos, para decisao da Administragdo no prazo de 30 (trinta) dial. 
Todos os documentos utilizados para a analise do pedido de revisao de pregos serao devidamente 

autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 
8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o 

tramite do processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no 
Edital ConvocatOrio, salvo a hipOtese de liberagdo do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exit() nas negociagOes, o Orgao gerenciador devera proceder a revogagdo 
• parcial ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagao no Diario Oficial do Mu ipio, 

e adotar as medidas cabiveis para obtengdo de contratagao mais vantajosa, nos 	do 
paragrafo fink° 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 contratacao, salvo os 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. 

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

assegurado o contradit6rio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das 
hipOteses contidas no edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigoes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel; 
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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 major, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

9.2.1. Por ra.zeies de interesse 
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 infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

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

dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentagdo falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inideneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragdo falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame. 

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

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

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

10.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execugdo, execugao imperfeita, mora de 
execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagees pr- da 
Contratada estard sujeita as sangees 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 materia 	culada 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 nag) 
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 
rescisio do contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da 
Contratada, havendo a possibilidade de cumulacao com as demais sangoes 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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10.3.3.Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de 
contratar corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 
Pdblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida 
a reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administragad pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos. 
10.4. As sangOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 

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

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

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

virtude de atos ilicitos praticados. 
10.5. As penalidades sera() 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 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragao Pdblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em consideragao a 

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

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

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo s apl s as 

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

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PREcO 
11.1. Durante a vigencia de cada contratagdo, os precos sao fixos e irr - staveis. 

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

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO 
OBJETO 

13.1. Os materiais serao recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 
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14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que nao possam ser 
dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIOES FINAIS 
15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas 

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

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregao Presencial n° 124/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, 
e a proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em 
compatibilidade corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e 
qualificagdo exigidas no Pregao Presencial n° 124/2019 . 

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

Capanema, 	de 	de 2019. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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ANEXO VII 
ORIENTAcOES PARA GERAcAO/REDA00 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 licitacao escolhida. Abrir o 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 1 145.zip salvo em seu 
computador: que aparecera a seguinte tela: 

19 GO It 	rat 	14: 

3.2.Clique em executar 
3.3.PrOxima tela 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(4613552-132 1 
CAPANEMA - PR 
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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. 

ai It (Ai 6 At rik WI it 2,  
00..x..exer V.I. I.. um.. 	 Mex.., ComesVas Vx 

gri C 	1# 	4 

3.4.Proximo passo: clique em dados do fornecedor: preencha todos os cam s. 
3.4.1. Abra o campo do Representante, preencha, depois entre • a quadro socitario, 

preencha todos os dados. Clique em fechar 

3.5.Vai voltar a tela 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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3.6.Clique em produtos e servicos: vai abrir todos os lotes e itens da 
3.6.1.Devera ser preenchido obrigatoriamente, os precos, marcas e modelo. 0 valor 

devera ser digitado utilizando o formato 9999,9999. Nao coloque ponto decimal para separar a 

casas dos milhares, apenas a virgula para separagdo dos centavos. 
3.6.1.1. Exemplo: Ao digitar o valor nab 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. Ap6s o termino da digitacao/gravacao de todos os itens: 

3.7.1.1. Salvar o Arquivo PROPOSTA.ESL em unidade de armazenamento (CD-

R ou Pen-drive) em born estado, bem acondicionado, para que nao sofra danos. (Importante: 
testar o arquivo que foi gravado. 

3.7.1.2. No Bota.o imprimir proposta, imprimir o documento e coletar a inatura; 
3.7.1.3. Acondiciona-los em envelope adequado identificado confo 	ita o 

edital. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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PARECER JURIDICO N° 10/2020 

INTERESSADO: Comissiio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Ana'lise previa do Pregio Presencial no 124/2019 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICIT/WA° EXCLUSIVA PARA ME E 
EPP. MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL. PROCESSO NUMERADO 

	

llllw % 	 C' w.rf fl fl Clr, i TV! 	 T-1 TIT 	11, TT TCITT TT OILTY I r 11.n 
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SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICAcA0 DO EDITAL. 
PARECER FAVORAVEL. 

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, visando a aquisicao de 
on, r-rri ;1.1 -̂irs 	er> nn 1-111,1 WHAT TiT1A  -rtn, Cn al ors 	 -vet irt 	 r, DTi 1-..1 ry. r-1,, 	-rvir4-r-r;^ eta 

-̀̀ ,1 	"at.'  

Capanema/Pr, conforme condicties e especificacOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 7.280/2018 - fl. 01: 

II) Solicitacao da contratacao - fl. 02; 

III) Termo de Referencia - fls. 03/05; 

IV) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 06/12; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 13; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 14; 

VII) RelatOrio do Sistema de Protocolo n° 3.220/2019 - fl. 15; 

VIII) Minuta do edital - fls. 16/40; e, 

IX) Anexos 01 a 04 - fl. 41/43; Anexo 05 (minuta ARP) - fls. 44/51; e, 

Anexo 07 - fls. 52/56. E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Cunveni desiacal, 1111ciailnC111C, Clue coinpew a esia Piocuiadoiia, nos 

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

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de CaDanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Administracao Pdblica 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 

observacties aqui expendidas se constitui ern recomendacOes e, caso a Administracao 

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

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

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questoes que envolvem a legalidade, isto 6, os requisitos 

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

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

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a 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 

razdo da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questoes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da modalidade Pregao Presencial 

No tocante a escolha da modalidade pregao, os fundamentos estao 

assentados em doffs 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/ bent, 

cientro dos parametros objetivamenle fixados no editai. 

Nesse rumo, o Pregao é modalidade de licitacao instituida pela Lei 

Federal n°. 10.520/2002, restrita a contratacao de bens e servicos comuns, corn 
, 4 „14 1/., elk 	 1,41,0, 4,  44,1 4 'VI, G•lt, +IN 	 ONAC, 	71; o's 

	

4,0 	J.. VI/J. J1,..• 4/ 	4 4.14.4 4 

Au. Pedro Viriato Pctrigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.rornantiC4apanema.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



5 ft 

Mtnicipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

futuros contratados da Administracao em hip6teses 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 consideracees do insigne Professor José dos Santos 
I .1 	TN • 	• 	 1 	• 	• A 	 • 	_ II 	r- v ailio r 	10, 	6-da 	 ivietuutu 	 g:Aur, riU111111161,1 CL L,IVV 

Atlas, p. 304), para quern a amplitude do termo "bens e servicos comuns" permite a 

adocao do pregao para praticamente todos os bens e servicos: 

"Para especificar quaffs os bens e servicos comuns, e diante da previsao legal de 
ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 (publ. Em 
9.8.2000). No anexo, onde ha a enumeraccio, pode constatar-se que praticamente 
todos os bens e servicos foram considerados comuns; poucos, na verdade, 
estarao fora da relacao, o que sigrzffica que o pregao sera adotado em grande 
escala". 

• 
Tambem o Tribunal de Contas da Uniao, em analise quanto 

abrangencia do significado de bens e servicos comuns, ja se manifestou 

diversas vezes, tais como nos acOrdaos 313/2004, 2.471/2008, ambos do 

Plenario: 
"1 1. 0 uzlinlizisil (Ado, pCzblieu,uu utzulisuz se u ubjeiu ciu pfeyau etcquctdru-
se no conceito de bem ou servico comum, deveret considerar dois fatores: 
os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos no edital? As especificaOes estabelecidas sao usuais de 
mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o hem ou servico 
podera ser licitado na modalidade pregao. 

- 
	i

.I 	 - 7- • 	 . • 
1L• 	 / tCCc. 	 C SPE:Ct/ I,Lt4.1 
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recurso a ser utilizado pelo administrador ptiblico na identificagao de urn 
bem de natureza comum. Isso nCto significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderao ser objeto do pregao, ao contrario, objetos complexos 
tambern podem ser enquadrados como comuns (...)". 
lAcordao n° 313/2004 - Plenario)  

"19. 0 entendimento de bem comum, de acordo corn diversos autores, 
nada tern a ver corn a complexidade do bem adquirido e sim corn produtos 
que sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alteraccies especificas para o fornecimento em questa-o". 
(Acordito n° 2.471/2008 - Plenario)  

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Logo, ern virtude do objeto pretendido pela Administracao (Termo de 

Referencia), bem como da verificacao de existencia de um mercado vasto, 

diversificado e capaz de identificar amplamente as especificacties usuais deste objeto, 

infere-se que este pode ser considerado como bem comum. 

2.2. Do Termo de Referencia 

Lin ticitacoes reaiizadas na modauctacte pregao, e obligator-1.a a 

elaboracao de termo de referencia, que deve dispor sobre as condicOes gerais de 

execucao do contrato. 

UV,' 
	 csacrIciaic; 

do documento, verifica-se que o termo de referencia atende de maneira suficiente 

aos requisitos legais, pois fornece subsidios claros para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administracao se 

atentar para o disposto no item 19 e 23, especificamente no que tange as 

condicoes de recebimento do objeto e a necessidade do respectivo termo de 

recebimento definitivo nary nossibilitar o napamento.  

Alias, quarto ao recebimento do objeto, calha observar que a 

ausencia de confeccao do Termo de Recebimento Proviserio e Definitivo 

ensejarsi a respcmsabillizacilo administrativa dos aventes e servidores pitiblieos 

que se omitirem. 

2.3. Da minuta do edital e do contrato  

A andlise da minuta de edital e do contrato foi conduzida a luz da 

legislacao aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 10.520/2002, 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. 

2.4. Da licitacio exclusiva a ME e EPP  

Consoante as alteraciies introduzidas pela Lei Complementar n° 

147/2014 na Lei Complementar n° 123/2006, que dispOe no art. 47 acerca do 

tratamento diterenciacto e simplthcado para as microempresas e empresas de 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	Pagina 4 
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pequeno porte nas aquisicOes publicas, revela-se dever da administracao realizar 

licitacOes destinado exclusivamente as ME's e EPP's, nas quais o valor individual dos 

itens de contrata_cao sejam de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Nesse diapasao, analisando o Termo de Referencia constata-se que, de 

fato, os itens que compOem o objeto desta licitacao enquadram-se no limite individual 

ae t<$ 8u.uou,uu (oitenta mu reais), razao peia quaff conciui-se acertaaa a reanzacao 

desta licitacao destinada exclusivamente as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte. 

r1,01.11retT TTek 
‘41,  • .41, ,•• 	••••• .••• V I UN& RIO./ 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora rubricados 

corn o intuito de identificar a doeumentacAo examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacao deste 

edital no portal eletrilinico do Municipio de Capanema, em atendimento a Lei 

Federal 12.527/2011. 

Capanema, 13 de janeiro de 2020. 

S 
Rohianti 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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Municipio de Capanema - PR 

AUTORIZAcA0 PARA LIciTAcAo 

Capanema - PR, 13 de janeiro de 2020 

Assunto: Pregao Presencial n° 124/2019 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagdo 

Considerando as informacOes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitagdo sob a modalidade PREGAO, que tem por objeto o AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Pic() 
TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitacao é aquela nomeada pela Portaria N° 7.280 de 07 de dezembro de 
2018. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitagOes para as providencias necessarias. 

Am 	elle 
Prefeito Municipal 

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



• 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N° 124/2019 
O MUNICfP10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, tome public° 
que realizani Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preg8o Presencial n°124/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO 
PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA 
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PRECOS.. 
Valor: R59.580,00 (Nove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) 
Abertura das propostas: 15:30 horns do dia 29/01/2020 
Local: Setor de Licitacaes 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 horiuio normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR I3 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 
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ORGAO DE DIVULGAcA0 DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL NI° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrac5o 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilati 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N2  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

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

Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de EducacAo, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretkio de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretkio 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 

ATOS LICITATORIOS  
AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N2  121/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Preg3o Presencial n2121/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM 

AMBOS DESTINADOS A UTILIZACAO POR VE(CULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMIN- 
ISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE OESLOCAM AT A CAPITAL DO ESTADO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DC PRECOS.. 

Valor: R$78.533,20 (Setenta e Olto MII, Qulnhentos e Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 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 informagOes poder3o ser obtidas no enderego acima citado em horerio 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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AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL NQ 122/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna piblico que realizara Processo 

Licitatdrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preg3o Presencial n2122/2019 

Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: CONTRATACAO DE PESSOAJURIDICA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS NAS 
ESPECIALIDADES DE KARATt, TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANCA NAS ESCOLAS MU- 

NICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JANETE KATZWINKEL PERTENCENTES 
AO MUNIC(P10 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 informagoes poder3o ser obtidas no enderego acima citado em bored° 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 N2 123/2019 

O MUNIC(P10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna ptiblico que realizara Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n9123/2019 

Tipo de Julgamento: Menor prep:. por Lote. 

Objeto: CONTRATAcA0 DE RADIO FM, COM VEICULACAO MUNICIPAL (TODA AREA 
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAcA0 DE CONTEODOS 

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 Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 

Demais informagoes poder3o ser obtidas no enderego acima citado em horerio 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 124/2019 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que realizara Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregao Presencial n9124/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 
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 LicitacOes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informagaes poder3o ser obtidas no enderego 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 412 125/2019 
O MUNIC(P10 DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna ptiblico que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO n2125/2019. Tipo de 

Julgamento: Menor prego Por Item United°. 

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO JUNTO 
As FARMACIAS DAUBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SANDE 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 informag6es podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal 
de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana 

— Centro e tambern no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema, 13/01/2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N2 126/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico que realizara Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO 0126/2019. Tipo de 
Julgamento: Menor prego Por Item United°. 

Objeto: ActuisicAo DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA FORNECIMENTO JUN-
TO As FARMACIAS DAUBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SACIDE 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 Reels). 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. 

Capanema, 13/01/2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 

• 

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 - 	Secretkio 
Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ORGAO DE DIVULGACAO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

TERCA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2020 - EDicAo 0411 



14/01/2020 	 Mural de Licitaciies Municipais 

TCEPR 
NA. , . .. , Ail . ,-Jkr.):.,....: ..4161,A 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 
Informacties Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	 Os campos Ano,N. a Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano* 2019 

Modalidade* Pregao 

No licitagao/dispensa/inexigibilidade* 124 

	 Recursos provenientes de organismos internacionals/multilaterais de credito 

A licitagao utiliza estes recursos? LI • 	Numero edital/processo* 124 

Descricao do Objeto* AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA U50 DA 

ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREcOS 

Forma de Avalicao I Manor Preco 

Dotacao Orgamentaria* 0500104122040322023038044905 

Preto maximo/Referancia de preco - 9.580,00 

R$* 

Data de Lancamento do Edital 14/01/2020 

Data da Abertura das Propostas 29/01/2020 

Ha itens exclusivos para EPP/ME? Sim 

Ha cota de participacao para EPP/ME? I Sim 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratagao de EPP/ME? Nao 

Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locais? !Sirn 

• I Percentual de participacao: 25,00 

Confromar 

CPF: 63225824968 (L..gggy1) 

https://servicos.tce.prgov.britcePrimunicipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 
	 1/1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br 
	 x';66 

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 08:59 
Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcAO 

Novo cadastro: 

Ralao social: CENTRO OESTE COM MOV EQUIP LTDA 

CNPJ: 73334476000132 

Enderego: RUA PRUDENTE DE MORAES 

Telefone: 4635366378 

*mail: santolin.moveis@hotmail.com  

Modalidade/Edital: PREGAO/124/2019 

• 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Licitacoes - PM Capanema <auditoria@softsul.net> 
Enviado em: 	 sabado, 18 de janeiro de 2020 14:03 
Para: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Novo cadastro via site - LICITAcAO 

Novo cadastro: 

Razao social: claudina comiran epp 

CNPJ: 17281091000345 

Enderego: rua belem, centro 

Telefone: 4635432636 

ora il : makximosupermercado@hotmail.com  

Modalidade/Edital: pp/124/2019 

s 

1 



CREDENCIAMENTO DA EMPRESA 

6 8 

CLAUDINA COMIRAN - ME 



CLAUDINA COMIRAN EPP  
(Filial- 03) 

   

CNPJ: 17.281.091/0003-45 - I.E.: 90743135-55 
Rua Belem, N.°2574: - Centro, Realeza— PR - CEP.: 85 770-000 
claudinacomiranmel&gmail.com  — 46 3543 2636 - 99974 2031 
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069 
ATACADO & VAREJO 

MINI-PREcO 

ANEXO I 

DECLARAcA0 PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAcA0 

Realeza, 29 de janeiro de 2020. 

Ao Municipio de Capanema - PR 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro 

85.760-000 — Capanema — PR. 

Pe. PREGAO PRESENCIAL N.124/2019 

Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002, a empresa 
CLAUDINA COMIRAN — ME cumpre plenamente os requisitos de habilitacAo para o PREGAO 
PRESENCIAL N°.114/2019 , cujo objeto é AQUISICAO DE ARMARIOS DE AQO TIPO ARQUIVO PARA USO 
DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA PR. 

Realeza, 29 de janeiro de 2020. 

• 	rT7.281.09. a0„-41:7/1  
CLAUDINA. COMIRAN - EPP 

Rua BelOrn. :574 
Cer)tro 

125770-00C - Rea:eza - PRI 

CLAUDINA COMIRAN COMIRAN - EPP 
CLAUDINA COMIRAN 

EMPRESARIA 
RG: 12r11276461 - CPF: 867.278.009-44 



ATACADO B VAREJO 
MINI-PRECO 

CLAUDINA COMIRAN EPP  
CNPJ: 17.281.091/0003-45 - I.E.: 90743135-55 

Rua Belem, N.°2574: - Centro, Realeza— PR - CEP.: 85 770-000 
claudinacomiranmer&zmail.com  — 46 3543 2636 - 99974 2031 

(Filial- 03) 

070 

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 CLAUDINA COMIRAN EPP, CNPJ n° 17 281 091/0003-45 a microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 

termos declaro conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de 

desempate no procedimento licitatorio do Pregao Presencial n° 124/2019, realizado pelo Municipio de Capanema 

-• 

Realeza, 29 de janeiro de 2020. 

r17.281.09";. 000.3-4 1  

• CLAUDINA CL.•McRAN - EPP 

Rua 	-rt 2574 

L85770-000 - :?ealeza - PRJ 

711AN Ul‘  0 .1(1  

CLAUDINA COMIRAN - EPP 
CLAUDINA COMIRAN 

EMPRESARIA 
RG: 12r11276461 - CPF: 867.278.009-44 
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29/01/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/107640907191546240279  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

ri 6 2 

DECLARAcA0 DE SERVIc0 DE AUTENTICAgA0 DIGITAL 

0 Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, InterdigOes e 
Tutelas corn atribuigao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticagao Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo corn as LegislagOes e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergao de urn c6digo em todos os 

notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizacao Extrajudicial contem urn cOdigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
2) e dessa forma, cada autenticagao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario 

através do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, enderego http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CLAUDINA COMIRAN tinha posse de 
urn documento corn as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cOpia autenticada, sendo da empresa CLAUDINA COMIRAN a 
responsabilidade, Unica e exclusive, pela idoneidade do documento apresentado a este Carton°. 

Esta DECLARAcAO foi emitida em 29/01/2020 10:50:04 (hora local) através do sistema de autenticagao digital do Cart6rio Azevedo Bastos, de 
acordo corn o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambem, o documento eletrOnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos. podera ser solicitado diretamente a empresa CLAUDINA COMIRAN ou ao Cart6rio pelo enderego de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br  

Para informagOes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o COdigo de Consulta desta 
Declaragao. 

Codigo de Consulta desta Declaragao: 1293938 

A consults desta Declaragao estara disponivel em nosso site ate 09/07/2020 15:48:01 (hora local). 

'Codigo de Autenticacao Digital: 107640907191546240279-1 
2Legislacoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fe. • 	CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8a2271db32ea8a2ef797f5fb3d835a6e0ae1b4285ea50e6e7fbbda8894029ba72f46b9c859dfc08b8cdeb961418 
d126d1e5c7e9687877ee818ab027aa8253c6d 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo5o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

«........r .1•641• 19sherorr 1•••••••4•1141.0••• 
• 

preipoencia de Rep:101108 
clam rAll 

Astbala Pram...Ina Pi • 2.200-2, 
de 24 d. voato da 201:111. 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/107640907191546240279 	 1/1 
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Rua Maxie°, 3199 - C.E.P. 8577U-000 - Caixa Postal 144 

Livro P00087 	Foiha 194 

PROCURACAO PUBLICA QUE FAZ: 
CLAUDINA COMIRAN - ME 
A FAVOR DF 
VIVIANI CARLA DALFOVO 

SAIBAM todos, quantos este Pliblico Instrumento de Procuracao 
virem, aos quinze dias do mes de maio do ano de dois mil e 
dezenove (15/05/2019), nesta Cidade e Comarca de Realeza, 
Estado 	do 	Parana, 	nesta 	Serventia, 	compareceu como 
Outorgante, 	CLAUDINA COMIRAN - ME, pessoa juridica de 
direito 	privado, 	inscrita 	no 	CNPJ/MF 	sob n° 
17.281.091/0003-45, 	NIRE n° 41 9 0167119-7, filial da pessoa 
juridica, CLAUDINA COMIRAN - ME, pessoa juridica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°  17.281.091/0001-83, NIRE 
4110733597-6, com sede na Rua Belem, n° 2470, Centro, nesta 
Cidade de Realeza - PR, neste ato representada por sua 
Administradora, CLAUDINA COMIRAN, brasileira, separada, 
comerciante, portadora da Cl/RG n°  12/R 1.276.461 - SSP/SC e 
inscrita no CPF/MF sob n° 867.278.009/44, residente e do- 
miciliada na Rua Barao do Rio Branco, 
Cidade de Realeza - PR, nos termos 
Empresario, devidamente registrado na 
Parana, Agencia de Curitiba, sob 
16/11/2017, confirmado eletronicamente 

s/n°, Centro, nesta 
do requerimento do 
Junta Comercial do 
n° 20177440562, em 
com codigo de ve- 

rificacao sob n° 11704407083, em 23/04/2019, acompanhado da 
Certiddo Simplificada emitida pelo.  mesmo mesmo argao, por 
sua agencia de Curitiba, em 13/05/2019, com consulta de au-
tenticidade efetuada eletronicamente sob n° 19306084-1. A 
presente reconhecida como a propria por mim, Rosangela Sca-
nagatta Pavan, escrevente substituta, conforme cps documentos 
que 	me 	foram apresentados, do que dou fe. E ai pela 
Outorgante, foi-me dito que nomeia e constitui sua bastante 
procuradora, VIVIANI CARLA DALFOVO, brasileira, solteira, 
ma'or, capaz, nascida em 02/11/1989, vendedora, portadora da 

RG n° 10.169.458-5 - SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob n° 

.674.989/46, residente e domiciliada na Rua Chile, n°  
Bairro Casaca, nesta Cidade de Realeza - PR. Com 

los e gerais poderes, pars represents-la em qualquer tipo 
licitagOes plablicas, concordar com todos os seus termos, 
_stir a abertura de propostas, fazer impugnagoes, 
amacoes, proLest,os e recursos, fazer novas propostas, 
aixar precos, conceder desccntos, prestar caucao, 
LInta-las, 	receber 	as 	importAncias 	caucionadas ou 

ositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos 

c'aaricsi entim, praticar todos os atos necessarios ao 

r.erido 
	powtrA41.0 	

CMNAIT-IVMNAt.`t‘ 



Rua Mexico 3199 - G.E.P.85770-000 Caeca Postal 144 

Livro P00087 
	

Foiha -o- 

REPUBLICA FEDERATI AIDO B 
Municipio e Cornarca de Realez. - 

nurELJAo 

Tabeliconato de N tas 	
J1171..A.A 

!iii4xicn. 3199. CerNtro R 
C./729sio .nittners 	GlirRA 	Feeti/Pax (41) 3543- 

d # rdade 

osan ela Scana ttai Pavan 
Escrevente Substituta 

Continuagao da folha 194 do Livro P00087 
***************************************************** * **** 

dendo substabelecer 
finalmente, 	todos 
indispensaveis ao 
mandato. Dos Arquivamentos: Encontram-se arquivados nesta 
Serventia 	os 	seguintes 	documentos: a) Requerimento de 
Empresario, acompanhada de sua confimagdo e Certiddo 
Simplificada da Junta Comercial, em arquivo de Contrato So-
ciais n°  022, as fls. 040/046, 047 e 048. Pela Outorgante, 
por sua Administradora, foi-me dito, finalmente, que aceita 
esta procuracao em todos os seus expressos termos. Assim o 
disse, do que dou fe. A pedido, lavre_L-the a presente pro-
curagao que, depois de lida e achada em tudo conforme, 
outorga, aceita e assina. PROTOCOLADO nesta Serventia sob n° 
19-000272, nests data, no Livro Protocolo Geral. Eu a., Ro- 
sangela 	Scanagatta 	Pavan, escrevente substituta, que a 
digitei, conferi, subscrevi, dou fe e assino em publico e 
raso. Custas emolumentos R$76,16 = Custas VRC 394,62 VRC's, 
FUNREJUS (25%) R$ 18,56, ISQN R$ 2,23, FADEP R$ 3,71.******* 
(a.) 1-CLAUDINA COMIRAN 2-gosangela Scanagatta Pavan********* 
Trasladada em seguida, Confere em tudo com o original, ao 
qual me reporto e dou fe. 

Selo Digital: WT52T.oTGD.94qQZ controle YZtZn.fmPVD 
Consulte esse seio em ht ://funarpen.com.br  

o presente mandato e 	praticar, 
os demais atos necessarios e 

fiel e 	cabal desempenho do 	presente 
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29/01/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/107640907191546230931  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E oBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo5o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  
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DECLARAcA0 DE SERVIc0 DE AUTENTICADA0 DIGITAL 

 

0 Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigoes e 
Tutelas com atribuigao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo5o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autenticagao Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legislagoes e normas vigentes3. 

lik
DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servigos de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiga editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergao de um cOdigo em todos os 

notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial contern urn c6digo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
) e dessa forma, cada autenticagao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario 

através do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, enderego http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CLAUDINA COMIRAN tinha posse de 
urn documento corn as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa CLAUDINA COMIRAN a 
responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este CartOrio. 

Esta DECLARACAO foi emitida em 29/01/2020 10:49:35 (hora local) através do sistema de autenticagao digital do CartOrio Azevedo Bastos, de 
acordo corn o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambem, o documento eletrOnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do CartOrio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa CLAUDINA COMIRAN ou ao CartOrio pelo enderego de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br  

Para informagOes mais detalhadas deste ato, acesse o site https //autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o C6digo de Consulta desta 
Declaragao. 

C6digo de Consulta desta Declaragao: 1293943 

A consulta desta Declaragao estara disponivel em nosso site ate 09/07/2020 15:48:01 (hora local). 

'C6digo de Autenticacao Digital: 107640907191546230931-1 a 107640907191546230931-2 
2Legislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviseria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fa. 

CHAVE DIGITAL 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/107640907191546230931  



       

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana 

Empresal+Facil 041  

       

        

 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 

 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as intormacoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sac) vi entes na data da sua ex edi ao. 

Nome Empresarlal: CLAUDINA COMIRAN 

Natureza Juridlca: Empresario (Individual) 

Protocolo: PRC2000993400 

NIRE (Bode) CNPJ Arquivamento do Ate de InscrIclo 	 Mid* de Athddrird• 
41107335976 17.281.091/030143 13/11/2012 	 13/11/2012 

End•rece Complete 
Rue PEDRO AMERICO. N° 3877. SALA 01. CENTRO CIVICO-Realera/PR- CEP85770400 

CROW 
- Restaurants Self-Service Corn Comida Por Quire. Corn Venda de Bebidas Needless e Nio AlcoOlicas, Corn Producao de Lanches e Marmites - (Service Complete). ATIVIDADES OUE NAO SAO REALIZADAS NA EMPRESA MATRIZ 
(EXCLUSIVAS DA FILIAL): - Comorcio Atacadista de Meroadonas Ern Geral, Corn Predominancia de Produtos Alimenticioe - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio. Video, Ar Condidonado; • Com6rcio 

a de Artigos Nov. do Vestuario e Acesserlos; • Comercio Varejista de Mdveis Noyes (Modulados, Planejados), - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilecao e Refrigeracao; - Cornercio Varejista de 
tag Em Gera/. Corn Predominancia de Produtos Alimenticios - Minimercados. Mercearias e Amazons: - Comercio Atacadista de Produtos de Higene. Limpeza e Conservacao Domiciliar; - Cornercio Varejista de Cosmetic.. Produtos de O

a 

aria e de Higiene Pessoal: - Comercio Atacadista de Produtos de I-figiene Peacoat. - Comercio a Varejo de Pneumatic. e Camares-de-ar: - Comorcio Varejista de Artigos de Colchoaria. Colch6es e Travesseiros. - Cornercio Varejista de 
A 	. 	e Iluminacao, Abajures, Luminaries e Lustros; - Comer= Varejista de Artigos de Papelaria e Escriteno; - Comercio Varejista de Carnes - Acougues; - Padaria e Confeitaria - Revenda; - Comercio Varejista de Artigos de Tapecaria. Canines e 
Persian.: - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal Domestic° (Porcelanas, Talheres. Panelas Etc.); - Comercio Varejista de Material Eletrico; - Comer., Varejista de Matenais Hdraulicoe - Comercio Varejista de Ferragens e 
Ferramentas. - Comercio Varejista de Artigos de Cama. Mesa e Sanyo; • Comercio Varejista de Tecidos: - Comercio Varejista de Artigos de Armarinho; - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios Ou Especializados (Produtos Naturais, Mel. Café 
Mold°. Ernbalados e Em poles Similares): • Comercio Varejista de Laticinses e Fr.: - Lanchonetes. Casa de Cha. de Sucos e Similares 4, Sem Consumo no Local: - Comercio A Varejo de Pecas e AcessOrios Novos Para Veiculos Automolores: - 
Comercio Varejista de Gas Liquefeito de Petrol. (GLP): - Comercio Varejista de Brinquedos e Amigos Recreativos; - Comercio Verejista Especializado de Equiparnentos e Suprimentos de lawmen.: - Impressed de Material Para Outros Usos 
(Sacoles. Etiquetes. Convites e Etc): - Conteccao de Roupas - Uniforrnes (Excel° sob Medida). 

Capital Porte 
RS 10.000.00 (dez mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Porte) 

Ultimo Arquivamento SItuaclo 
Dote 	 Ransom 	 Ato/eventos ATIVA 
28108/2019 	 20194607461 	 307 / 307 - REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA Status 

DE PECIUENO PORTE SEM STATUS 

Fillel(als) nests Unidado do Feder:Kilo ou lore dole 
1- NIRE:41901671197 	 CNPJ: 17.281.091/0003-46 
Endereco Complete 
(RUA BELEM, N. 2470 . CENTRO. Realeza, PR. CEP:85770000) 

Nome do Empresarlo: CLAUDINA COMIRAN 
Identidade: 	 CPF: 
12R11276461 	 867279009.44 
Estado civil: 	 Regime do bans: 
SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 	 NAO INFORMADO 

Esta cerlidao lei emitida autornati.mente ern 23/01/2020. es 08:23:01 (here. de Brasilia). 
Se impressa. verificar sua autentiodade no https://www.empressfacll.pr.gov.br. corn o cOdigoTHDUJ71 Y. 

iumimimui 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretario Geral 

1 de 1 



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA 

11111111117A1.11. 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

MINISTERIO DA ECONOMIA 
Secret&la Especial de Desburocratizacao, Gestao a Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial a Integral ao 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 
Folhas 1,6 

NUMERO DE MEN TIFICACM) W ; RLGISTRO DE EMPRESA-NINE DA SEOL 

41107335976 
NINE DA FILIAL (LireeMIXII sumeme w iito rOwtirle a WWI) 

XXX 

NOME DO EMPRFSAMO wo,v1.h qfm,  alm,viahims) 

CLAUDINA COMIRAN 
NACIONAUDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CNIL 

SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 
SEXO 

Feminine 	 . 
REGIME. OE BENSIse =Bodo) 

XXX 

MHO DE Ipal) 

ANTONIO MENIN 
040 

MARIA MENIN 
NASCIDO EM IdnIn de na5cip,niq 

06/09/1946 
DOCUMENT° DE MENTIFICACAO (niiniero) 

12R11276461 
Orglio erniasor 

SESP 
Ur 

SC 
CPF Inumino / 

867.278.009-44 

EMANCIPADO POR (roma de emamipmAy - sumonto no caw de rnonorl  

XXX 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO • mw, ay etc) 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
NUMERO 

S/N 

COMPLEMENT° 

XXX 
BAIRMDMMTRI TO 

CENTRO CIVICO 
CEP 

85770-000 
CODIGO DO MUNICIPIO (thoo do,Junta CornerclaIl) 
00651:3 -. Realeza 

MUNICIPIO 

Realeza 
UF 

PR 

as lara, sob as penas da Iei, nao estar impedldo de exercer atividade empresaria, que naci possui outro registro de empresario e 
uer: 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CODIGO E DESCRICAO DO ATO 

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

COMO° E DESCRICAO DO ATO 

XXX 
DE PEQUENO PORTE CODIGO E DESCRICAO DO EVENTO 
CODIGO E DESCRICAO 00 EVENTO XXX 
307 - REENQUADRAMENTO DEE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 
NOME EMPRE SARIAL 

CLAUDINA COMIRAN 
ENQUADRMANTO 

EPP (Ernpresa de 
Pequeno Porte) 

LOGRADOURO (rua,ev. OW) 
RUA PEDRO AMERICO 

NUMERO 
3677 

COMPLEMENTO 

SALA 01 
BAIRROMISTRITO 

CENTRO CIVICO 
CEP 

85770-000 
CODIGO DO MUNICIPIO (Uso Oa junta Coinorcial). 

006513 - Realeza 

7Tmn NO 
Realeza 

UF 

PR 
PAIS 

BRASIL 
CORREIO ELETRONICO (E-MAIL, 
imparasiun©gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - NS 

10.000.00 
VALOR DO CAPITAL . wor axtenwo 

dez mil reais 

CODIGO DE A TIVIDADE E.CONOMICA 
(CNAE Fisca0 

,Code Principal 

1,11201 
Atividade Secondana 

1413401, 1813099. 4322302. 
4530703, 4530705, 4646002. 
4649408, 4691500, 4712100. 
4721102. 4721103. 4722901 

Descricao do Oti/lo 

- Restaurante Self-Service Corn Comida Por Quilo, Corn Venda de Bebidas AlcoOlicas e Nao Alcoalicas, 
Corn Producao de Lanches e Marmitas - (Servico Completo); ATIVIDADES QUE NAO SAO 
REALIZADAS NA EMPRESA MATRIZ (EXCLUSIVAS DA FILIAL): - Comercie Atacadista de Mercadorias 
Em Geral, Corn Predominancia de Produtos Alimenticios; - Comercio Varejista Especializado de 
EletrodomestiCos e Equipamentos de Audio, Video, Ar 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

13/11/2012 
NUMERO DE MSCRICAO NO CNPJ 

17.281.091/0001-83 
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA UF NIRE ANTE M OR 

UF 

PR 
VSO DA'JUNTAC , 

AuToet
OEFENOENTE  oto ea ,, 

o.Ac0 
oovERNAmENTAL 

. 

DATA ASSINATURA 

07/08/2019 
ASS 	TURA T) 

E 

MPRESAR106 

61044 	o‘c. 	Z uAt mAA -44) 
PARA URO,EXCWSR/OPA JUNTA COMERCIAL 	- 4' 

AUTENTICAcA0 

11011111111110119 111111111111111P,111611111111,1)!II!181171!11,111,1)! 
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

CERTIFICO 0 REG/STRO EM 28/08/2019 14:18 SOB N* 20194607461. 
PROTOCOLO: 194607461 DE 27/08/2019. -COQIIGQ,GE,NERXEYCAcAQA Emprwld 	Pwa,.. 
11903971945. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 28/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  L. 

A validade dente documento, se impresso, fica aujeito a comprovagio de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando sous respectivos codigos de verificacAo 



11 II Ii 11 II II II II iii iiu 111 11111 111111 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/08/2019 14:18 SOB N° 20194607461. 
PROTOCOLO: 194607461 DE 27/08/2019. C.44NQQJDX.MF454.FICAC70OndiE,v,,, a,APios,4.7\J 
11903971945. MIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 28/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

PARA USO EXCLUSIVO UA JuN1 

AUTENTICAcio1/40 

PR6190002873308 

DEFERIDO. PUBLIGUE-SE E ARQUIVE-SE 

_- 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

MINISTERIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integracao 

  

fi78 
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

Folhas 2/6 

WM/ 120 DF IDENTIFICAc AO C. REGIS TRO DE EMPRESA . NINE DA SLOE 

41107335976 

NINE DA FILIAL 	f.,, V.71,0,,, 	ne'lle ,C do 	rfercr!,, , 	, 

XXX 

NOME DO EMPRESARIO (comMoo sem aotaY4MoraC 
CLAUDINA COMIRAN 

NACIONALIDADt 
BRASILEIRA 

eS T Au° CIVIL 
SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 

SEXO 

Feminino 
REGIME DE SENS(R' msado) 
XXX 

Fli.H0 DE (pm) 
ANTONIO MENIN 

(111110 
MARIA MENIN 

NASCIDO EM (data do nosc(meMo) 
06/09/1946 

DOCUMENTO DE MENT IFICA00 (numero) 
12R11276461 

Orgao emissor 
SESP 

,IF 

SC 
CPF(numer0 
867.278.009-44 

E MANCIPADO KM dorms us umso,:ipavio - sc memo no cast do menor) 
XXX 

DuMMILIADO NA (LOGRADOOW) . run. :1. Mc) 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 

NINE RO 

S/N 

COMItEMENTO 
XXX 

BAIRROMMTRITO 
CENTRO CIVICO 

CEP 
85770-000 

CODIGO DO MUNICIPIO (Llw, du junta Cmnerds0 
006513 - Realeza 

MUNICIPIO 

Realeza 

OF 

PR 

Su
lara, sob as penal da lei, nao estar impedido de exercer atividade 
er: 

empresaria, que nao possui outro registro de empresario e 

-4 JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

CODIGO E DESCRICAO DC A l0 

307 - REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

CODIGO t DESCRICAO DO ATO 

XXX 

DE PEOUENO PORTE ODIC() E DESCRICAO DO EVENT() 
CODIGO E ()Esc:RIO° 00 EVENTO XXX 
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

NOME F MPRESARIAL 
CLAUDINA COMIRAN 

ENQUADRAMEN10 
EPP (Empresa de 
Pequeno Porte) 

LOGNAUOuR0 Ovaqv elc) 
RUA PEDRO AMERICO 

NOMERO 
3677 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

BAKROIOISTRI10 
CENTRO CIVICO 

CEP 
85770-000 

CODIGODO MUNICIPIO (Uso do junta Commis!) 
006513 - Realeza. 

MUNICIPIO 
Realeza 

OF 
PR 

PAIS 
BRASIL 

CORREK) ELE TROMCOIE -MAIL ? 
jmparasiun@gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - R$ 	VALOR DO CAPITAL “pror extend) 

10.000.00 	 dez mil reais 

TOMO° DE ATIVMADE ECOWIMKA 
(CNAE F...., 

ilkiee poncipat 

11201 
At,v,ciade seeenaarie 
4729699, 4742300. 4744001. 
4744003, 4753900, 4754701. 
4754702, 4754703, 4755501, 
4755502, 4755503, 4759801 

Deumtao do °Weft) 

Condicionado; - Comercio Varejista de Artigos Novos do Vestuario e Acessorios: - Comercio Varepsta de 
MOveis Novos (Modulados, Planejados); - Instalacao e Manutencao de Sistemas Centrals de Ar 
Condicionado, de Ventilacno e Ref rigeragao; - Comf3rcio Varejista de Mercadories Em Garai, Corn 
Predominancia de Produtos Alimenticios - Minimercados. Mercearias e Armazens; - Cur-nerd° Atacadista 
de Produtos de 

DATA DE MMIO DAS ATIVMADES 
13/11/2012 

NUMERO DE INSCMCAO NO CNPJ 
17.281.091/0001-83 

TRANSFE RENCM DE BEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA OF NINE ANTERIOR 

OF 
PR 

USO DA JUNTA COMERCIAL 
DEPENDENTS
AuTo 
	DC 

CO vrp NAM
xe  
E NTAL 

. . 
mm 

1 - SN 
3 - NAO 

DATA ASSINATURA 
07/08/2019 

ASSTIpRA DO)MPRESAMO 
K 

./.,,Y, Ct AA t ter, a 	_,Pzp,,v.,,,,,,, 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando sous respectivos codigos de verificagao 



11111111111111 III 11111111 IIIIll IF 01111111111M IIIIIIlII 
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICACAO 

PR6190002873308 

MINISTERIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratlxacao. Gestao e Governo Digital 
Secretaria do Govorno Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integracao 

(179 
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

Follies 3/6 

NUMERO DE IDENTIFICACXO DO RFC-AST R0 DE EMPRESA - NIRE DA EDE 

41107335976 

MIRE DA FILIAL (oreenther sornente se alo ,OureMe a IIIqffl 

XXX 

NOME. DO EMPRESARIO 	sem abreviWtsms) 

CLAUDINA COMIRAN 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 

sExo 
Feminino 

REGIME DE SENSfte cosadIW 

XXX 

FILM) DE 090 

ANTONIO MENIN 
(nurse) 
MARIA MENIN 

NASCIDO EM (data de nasmmeme) 

06/09/1946 
DOCUMENT° DE IDENTIFICACAO (nlimerO) 

12R11276461 
Clq00 ernissor 

SESP 
UF 

SC 
CPF(namem) 

867.278.009-44 

EMANCIPADO POR (tonna de emancipacao - somenle no caso de manor) 

XXX 

COMMILIADO NA (LOGRAD WRO • rue. 	MO 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
NUMERO 

S/N 

COMPLEMENT° 

XXX 
BAIRROIDMTRITO 

CENTRO CIVICO 
CEP 

85770-000 
CODIGO DO MUNICIPIO (uso da junta Cometatal) 

006513 - Realeza 

MUMOMO 

Realeza 

UF 
PR 

clara, sob as penal da lei, nito ester Impedido de exercer atividade empreseria, que nao possul outro registro de empresario e 
Ikluer: 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO xxx 

CODIGO E DESCRtcho DO A T f) 

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

CODIGO E DESCRICAO DO ATO 

XXX 
DE PEQUENO PORTE CODIGO E DESCRICAO DO EVENTO 

CODIGO E DESCRICAO DO EVENT° 
XXX 

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 
NnmE EMPRESARIAL 

CLAUDINA COMIRAN 
ENOUADRAMENTO 

EPP (Empresa de 
Pequeno Porte) 

LOGRADOURO Oua AN Vt.: , 

RUA PEDRO AMERICO 
NUMERO 

3677 

COMPLEMENTO 

SALA 01 	 CENTRO CIVICO 
_IBAIRROOISTRITO CEP 

85770 000 
CONOODO MUMCIPIO IUSOAapnta Cornea:1W) 

-006013- Realeza .., 	..,. 	, 	• 
MUMCIPIO 

Realeza 
LIF 

PR 
PAIS 

BRASIL 
CORREIO ELETRONICO I &MAIO 

jmparasiun@gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - RS 

10.000,00 
VALOR DO CAPITAL - (pOr OM mo) 

dez mil reais 

CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA 
MNAE Fiscal, 

"axle Pirkbpal 

561 1201 
Aimi.i.ide s.dai.. 

4761003.4763601, 4772500. 
4781400, 4784900. 5611203, 
4751201, 4759899 

Descricllo do DOielo 

Higiene. Limpeza e Conservacao Dorniciliar; - Comercio Varejista de CosmetiCos. Ptodutos de 
Perfumaria e de Higiene Pessoal: - Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal: - Comercio a 

Varejo de Pneumaticos e Camaras-de-ar - Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria, COIChoes e 
TT avesseiros; - Comercio Varejista de Artigos de Iluminagao, Abajures, Luminanas e Lustros; - Comer= 
Varejista de Artigos 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

13/11/2012 
NUMERO DE iNscRicAo NO CNPJ 

17.281.091/0001-83 
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA UF NIRE ANTERIOR 

UF 

PR 
04)40A  ,, Ar<A,41„:„ 
AU 	• -, 	. 	• ' 	d, ....., 
to 	- 	• 

DATA ASSINATURA 

07/08/2019 t 	 , ASSMATUI7,Z 5MPRES2460,  

I/ nA4 	00m, x-na-, 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/08/2019 14 :41, 4301Veir,12091946074161 "we" FOOT Pa'ana 
PROTOCOLO: 194607461 DE 27/08/2019. CODIGO DE VER/FICACAO: 
11903971945. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN 

LEANDRO MARCOS RAYSEL S/SCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CUR/TI8A, 28/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br.  

PARA USO EXCLUSIVO DA JUN" 

JUNTA COMERCLAL 
DO PARANA 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagAo de aua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando sous respectivos codigos de verificagio 



_- 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNT 

MINISTERIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratizaglo, Gestaci e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integracao 

REQUERIMENTO DE EMPR 	0 
Folhas 4/6 

NUMERO DE IDENTIF !CACAO De REOISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

41107335976 
NIRE DA MIX. weember Isomeme so ato reloronte a filial) 

XXX 
NOME DO EMPRESARIO (comptoto sem abrevialuras) 

CLAUDINA COMIRAN 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 

SEX° 

Feminino 
REGIME DE BENS(se anado) 
XXX 

F k HO DE wm) 
ANTONIO MENIN 

0160 
MARIA MENIN 

NASCIDO EM Idata de nascanenlo) 

06/09/1946 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO (numero) 

12811276461 
ON6o emissor 
SESP 

OF 

SC 
CPF(nOmeto) 

867.278.009-44 

EMANc IPADO POR Ilorrna 00 elnal.tipacao - somonte no card de manor) 
XXX 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO • rua. ay. etc) 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 
NUMERO 

S/N 

COMPLEMENT 0 

XXX 
BAIRMWOISTRa0 

CENTRO CIVICO 
CEP 

85770-000 
CONGO 00 MUMOMO (Uslo dajuntaComeridel)  
906513 - Realeza 

mumeno 

Realeza 

OF 

PR 

Cara, sob as penas da lei, nao ester Impedido de exercer atividade empresaria, que nao possui outro registro de empresario e 
er: 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL 00 XXX 

COMGO E DESCRICAO DO ATO 

307 - REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

CODIGO E DESCRICAO DO ATO 

XXX 
DE PEQUENO PORTE —65MGO E DESCRICAO DO EVENTO 
CODIGO E DESCRICAO DO EVENT() 

XXX 
307 - REENOUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

NOME EMPRESARIAL 

CLAUDINA COMIRAN 
ENOUADRAMENTO 

EPP (Empresa de 
Pequeno Porte) 

LOGRADOURO (rua,ev. etc) 

RUA PEDRO AMERICO 
NUMERO 
3677 

COMPLEMENTO 

SALA 01 
BAIRMD/DISTRITO 

CENTRO CIVICO 
CEP 
85770-000 

CODIGO DO MUNICIPIO (Use da)unta conlikcio 

006513 - Realeza 

TURIN° 

Realeza 
OF 

PR 
PAIS 
BRASIL 

CORREICUELETRINICOMANUU 
jmparasiun@gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - R$ 

10.000,00 

VALOR DO CAPITAL • (POr exteribu) 
dez nt'l reais 

CODIGO DE ATIVIDADE ECONoMICA 
(CNAE fiscal) 

fiC/0 Principal 

11201 
Al.v.(4100 SOL-URUMQI 

Descncao do Objeto 

de Papelaria e Escritdrio; - Comercio Varejista de Carnes • Agougues: - Padaria e Confeitaria - Revenda; 
- Comercio Varejista de Artigos de Tapecaria. Cortinas e Persianas; - Comercio Varejista de Outros 
Artigos de Uso Pessoal Domestico (Porcelanas, Talheres. Panelas Etc.); - Comercio Varejista de Material 
Eletrico; - Comercio Varejista de Materials Hidreulicos; - Comercio Varejista de Ferragens e 
Ferramentas; - 

DATA DE INICIO DAS Al IVIDAD•LS 

13/11/2012 

NUMERO DE INSCMCAO NO CNN 
17.281.091/0001-83 

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA OF NIRE ANTERIOR 

OF 
PR 

USO DA MIT .. 
;$,P:-W.. 
;t: , 

DATA ASSINATURA 

07/08/2019 

ASSINATURA DO EMPRESARIO 

AA AIT401  ...-00,0 IA 	
4 

PAR*40 	04)A JuNYA co EActAL,z,  

AUTENTICAQAO 

111111111111 11111 1111!!1.11111011j1111811,11,11110111 
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E AROUIVE-SE 

r 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/08/2019 ittiVeclaseseWrozinalseelningiEMPreSd FACII Pronna 
PROTOCOLO: 194607461 DE 27/08/2019. CODIGO DE VERIFICA0A0: 
11903971945. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 28/08/2019 
wwv.empresafacil.pr.gow.br  

cyJ 

A validade dente documento, se impresso, fica sujeito a comprovacio de sua autenticidade nos reapectivos portais. 
Informando sous reapectivoa codigos de verificacito 



II II 11,11 I'll 
	

III 

DEFERIDO. PUBLIOUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAcAO 

PR6190002873308 

MINISTERIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desburocratizacao, Gestao e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Deciartamento Nacional de Reaistro Emoresarial e intearacao 

j +0  0  81 
REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

Folhas 5.6 

NUMERODCIDENTWICKAODORFOISTRODELMPRESA-NIREDASEDE 

41107335976 
NIRE DA FILIAL (preencner somente se eto referent.: a rii,,i) 

XXX 

NOME DO EMPRESARIO (cornoleto 	em abrevtattire I 

CLAUDINA COMIRAN 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO CIVIL 

SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 

SFX0 

Feminino 
REGIME DE BENSIso casado) 

XXX 

FILHO DE (Pal) 

ANTONIO MENIN 
(m5e) 

MARIA MENIN 

NASCIDO EM Waal do nascimono, 

06/09/1946 
DOCUMENTO DE !DENT IFICACAO (numero) 

12R11276461 
000o em,ssor 

SESP 
OF 

SC 
CPHrivrmro, 

867.278.009-44 

EMANCIPADO POR ;IMP 41/k, 4,4 P 	,VOQii 	li....,40 FO caw de memg 

XXX 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURC: 	run cc, 0(01 

RUA BARAO DO RIO BRANCO 

NUMERO 

SIN 

COMPLEMENTO 

XXX 
8AIRRO/DISTRITO 

CENTRO CIVICO 
CEP 

85770-000 
CODIGO DO MUNICIPIO (Jso Os junta Cormarclal) 

006513 - Realeza 

MUNICIPIO 

Realeza 

OF 

PR 

lara, sob as penas da lei, mio estar impedido de exercer atividade empresaria, que nao possui outro registro de empresario e 
uer: 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIAL DO XXX 

cODiG0 E DESCRIcA0 DOA ru 

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

CODIGO E DESCRICAO DO A TO 

XXX 
DE PEQUENO PORTE CODIGO E DESCRICAO DO EVENTO 
CODIGO E DESCRIcA0 DO EVENTO XXX 
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE 

NOME EMPRESARIAL 

CLAUDINA COMIRAN 
ENOUADRAMENTO 

EPP (Empress de 
Pequeno Porte) 

L ()GRAMM.,  (rue..., etc: 

RUA PEDRO AMERICO 
NIJMERO 

3677 

COMPLEMENTO 

SALA 01 
13AIRRONISTRITO 

CENTRO CIVICO 
CEP 

85770-000 
CODIGO DO MUNICIPIO (Us° Oa junta Comorclal) 

006513 - Realeza 

MUNICIPIO 

Realeza 
OF 

PR 
PAIS 

BRASIL 
CORREIO ELETRONICO E-MAIL1 	I 

jmparasiun@gmail.com  

VALOR DO CAPITAL - R$ 
10.000,00 

VALOR DO CAPITAL - !pot extensul 

dez m'l reais 

CODIGO DE ATIVIDADE ECONAMICA 
,CNAE. Ftscol) 

Me Princtool 

011201 
Auvidocle Scoundarta 

Descnctio do Ob)elo 
Comercio Varejista de Artigos de Came, Mesa e Banho: - Comercio Varejista de Tecidos: - Comercio 
Varejista de Artigos de Armarinho: - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios Ou Especializados 
(Produtos Naturals, Mel, Café Mofdo, Embalados e Em poles Similares): - Comercio Varejista de 
Laticinios e Fibs: - Lanchonetes. Casa de Cha, de Sucos e Similares L Sem Consurno no Local: -
Comercio A Varejo de Pecas e 

)ATA DE INICIO DAS ATIVIDADE: 

13/11/2012 
NtJNIERO DE imscntc,,Ao NO CNPJ 

17.281.091/0001-83 
TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE 
OUTRA OF NIRE ANTERIOR 

OF 
PR 

USO DA JUNTA COMERCIAL 
OEPENDENTE OE 
AvrowzA00 
00Vi'At~NTAL 

_ 
MI 

i•si m 
3.NAL) 

VISTA ASSINATURA 

07 /08/2019 

ASSINATURA DO EMPRE ARIO 
, 

c• 	,1,_„144.,,,, 	-4 fo,-, A.4,-tuv,  1) 
PARIS USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNT, 

  

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/08/2019 144='181  'SOB' 	 ' 
PROTOCOLO: 194607461 DE 27/08/2019. CODIGO DE VERIFICAQ-AO: 
11903971945. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 28/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

 

FoloommaAmomml 
JUNTA COMERCIAL 

I DO PARANA  

   

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovac8o de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cOdigos de verificacao 



DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE AUTENTICAcA0 

In' 	I 1 ill 11 II  
PR6190002873308 

11 II II [I 

MINISTERIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de DesburocratIzacao, Gestao o Governo Digital 
Secretaria de Govorno Digital 

Departarnento Nacional do Registro Empresarial e integracao 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 
Folhas 6/6 

NUMERO CU IIN:NlicA,-:v 	, , 	• iSrRo DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 

41107335976 

NIRE DA FILIAL wmom7he, scmerao so a'o referenle a fillall 

XXX 

NOME DO EMPRESAMO t:44,,riwo Awil s8rewWIteas) 

CLAUDINA COMIRAN 

NACIONALIDADE 
BRASILEIRA 

ESTADO CIVIL 
SEPARADO(A) JUDICIALMENTE 

SEXO 

Feminino 

REGIME DE 8ENSuie uMido I 
XXX 

FII.+10 OE (pm) 
ANTONIO MENIN 

(r1)50 
MARIA MENIN 

NASCIDO EM (OM 1 do nancimp. 

06/09/1946 

DOCUMENTO DE iceNnFicAcK5TZMZ;) 

12R11276461 

Orp5o em,sso,  
SESP 

OF 

SC 

cpp,,,o,rero) 
867.278.009-44 

EMANCIPADO POR autm-se de emmlmolacao - a onwde no case de riteno0 

XXX 

DOMICILIADO NA twortAtIourto • wet. O. etc) 
RUA BARAO DO RIO BRANCO 

ER 

N 
r 

COMPLEMENTO 
XXX 

BAIRRIDADISTMTO 
CENTRO CIVIC() 

CEP 
85770-000 

CODIGO DO MUNICIPIO 
006513- Realeza 

(U5o da junta Cornerdol) 

murcata0 

Realeza 

OF 

PR 

0lara

c 	, sob as penas da lei, 
Uor: 

nao estar impedido de exercer atividade empresana, que nao possui outro registro de empresario e 

 
A JUNTA COMP RCIAL D0 ESTADO DO PARANA A JUNTA COMERCIALDO XXX 

CODIGO E °ESC:RICA° DO ATO 

307 - REENOLIADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

CODIGO E DESCRICAO DO ATO 

XXX 
DE PEQUENO PORTE cOolco E DESCRIcA0 DO EVENT() 

7601G0 E oisscfacAo 00 EVENTO XXX 
307 - REENQUADRAMENTO 
DE PEOUENO PORTE 

DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 

NOME EMPRE.SANIAL 
CLAUDINA COMIRAN 

ENOUADRAMENTO 
EPP (Empress de 
Pequeno Porte) 

LOGRADOUROmmmv.OWI 
RUA PEDRO AMERICO 

NuMEN 7 
3677 

COMPLEMENTO 
SALA 01 

DAIRRO/DISTRITO 
CENTRO CIVICO 

CEP 
85770-000 

CODIGO DO MUNICIPIO Use da junta Comorcial) 

006513 - Realeza 

MUNICIPIO 

Realeza 

OF 

PR 

PAIS 
BRASIL 

CORRE10 ELE TI6NICO IE-MAIL I 
jmparasiun@gmarl.com  

VALOR DO CAPIT.,4. • Ri 
10.000,00 

VALOR Dr) CAPITAL - fag' ok,nsu 1 
daz mil reais 

COMO DE AlIVIDADE ECONOMIC 
p4AE Ewa') 

de P

"201 

At,v.dado SnamtlAria 

Desaicho do Otwto 
AcessOrios Novos Pam Veiculos Automotores; - Comercio Varejista de Gas Liquefelto de Petreleo (GLP); 

Equipamentos e Suprimentos de Informatica: - Impress3o de Material Para Outros Usos (Sacolas.

Principal - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos; - Comercio Varejista Especializado de 

Etiquetas, Convites e Etc); - Confeccao de Roupas - Uniformes (Exceto sob Medida). 

DATA DEANMIO DAS ATIVIDADES 
13111/2012 

NUMERO DE INSCROO NO CNPJ 

17.281.091/0001-83 
TRANSFERENCIA DE SERE DU DE FILIAL DE 
OUTRA OF NINE ANTERIOR 

OF 

PR 

USO DA JUNTA COMERCIAL 
r 
t
x.,,EwAirTE: DE 
wo9m4cAe 
CiOVERI.AMEN !AL 

.. 
111 

I . SIM 
J - NAO 

DATA ASSINATURA 
07/08/2019 

ASSINAypAA DO EMPR SM80 

P,./ ,Y .0AA, 	.0AtrY-- 	,A00 „.,,„,,,, 	imentilarms 
PARA USD •EkCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

PARA UC.0 EXCLUSIVO DA JUNT CERT I F ICO 0 REGISTRO EM 28/08/2019 14 lang ft'intl a /4A! mW"a F  
PROTOCOLO : 194607461 DE 27/08/2019. CODIG0 DE VERIFICACAO : 

	V 11903971945. NIRE: 41107335976. 
MNIIM CLAUDINA COMIRAN AMMO 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA' 	 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 28/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

actl Paron, 

  

  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos pertain. 
Informando seus respectivos codigos de verificagdo 



ff 
	

X83 

TABELIONATO DE NOTAS• REALEZA- PR love 
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA 	

(46)3543-1181 
FONE: 

ERNESTO ANTUN ES DA CUNHA NETO - TAO EL IA0 
ROSANOELA SCANAOATTA PAVAN • TABELIA SU BST1TUTA 

__---- - ---. -- 	 -------_–_ _ — 

s.• • . .• CI zkGGLXMY6h.5L3a7 - kJQyX.KD5pm 
7-1. e :. :Nc.r,  ,:t:. , fun,. ',,,r[." , 5,  

-4-4 • 

-4Nr C

;f.t. OFr'' 
R•oonhe 0 por SEMELHANcA a,c) firma s) de: 4-1  

t

1:k ()19181AN do qua dou fir. Em test- 4 1a verdade. 

- ss%11/20.3. 

-01-4  4 1 13  j LI 

Realeza•PR, 26 de agosto de 2019 

CLAUDIN 

Mena Rena •r 	- Escrevente 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/08/2019 14:18 SOB N°  20194607461. 
PROTOCOLO: 194607461 DE 27/08/2019. CODIGO DE VERIFICACAO: 
11903971945. NIRE: 41107335976. 
CLAUDINA COMIRAN 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 28/08/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  

JUNTA COME RCIAL 
DO PARANA 

cN 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cOdigos de verificapao 
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PROPOSTA DA EMPRESA 

CLAUDINA COMIRAN - ME 



Municipio de Capanema 
• • Pregao 124/2019 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVIcOS 

Pagina 1 

CNPJ: 17.281.091/0003-45 	Fornecedor : claudina corniran epp 
	

E-mail: claudinacomiranme@gmail.com  

Endereco : rua belem 2574 - centro - Realeza/PR - CEP 85770-000 
	

Telefone: 4635432636 	Fax: 	 Celular: 

Inscricao Estadual: 
	

Contador: 
	

Telefone contador: 

Re presentante: viviani carla dalfovo 	 CPF: 076.674.989-46 	 RG: 

Endereco representante: rua chile 3631 - casaca - Realeza/PR- C8D85770-000 	 Telefone representante: 

E-mail representante: 

Banco: 	 Agenda: 	 Conta: 	 Data de abertura: 

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n° 123/2006). 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descried° do Produto / Servigo 	 Qtde. 	Unid. 	Preco Maximo Marca 

001 ARMARIO DE Ac0 DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 	 20,00 	UN 	 479,00 lunasa 

CAPACIDADE MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 

MINIMAS: MOBILIARIO FABRICADO COM ACO DE QUALIDADE E PROCEDENCIA, CHAPA 

DE Ac0 CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTATICA A P6 NA COR CINZA E 
TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PORTA CONSTITUIDA EM DUAS FOLHAS COM TRES 
DOBRADICAS REFORCADAS EM CADA UMA, COM MATA JUNTA CENTRAL , DEVENDO 

TER AS SEGUINTES MEDIDAS MINIMAS: 1960MM DE ALTURA TOTAL, PROFUNDIDADE 
400MM E LARGURA MINIMA 900MM. FECHADURA INTEGRADA NO ARMARIO COM DUAS 

CHAVES E GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. 

Validade da proposta: 60 dias 

Modelo 	 Preeo Unitario Prego Total 

479 00 9.580,00 

PREC.0 TOTAL DO LOTE : 9.680,00 

TOTAL DA PROPOSTA : 9.680,00 

claudina corriran epp 
CNPJ: 17.281.091/0003-45 

esPrqmsta- Versa° 1.1.4.5 
	

291)1/202011:21:12 
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HABILITA00 DA EMPRESA 

CLAUDINA COMIRAN - ME 



08/0122020 *- 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 

17.281.091/0003-45 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

Di  A7TIA0272Aosi  E7R T U RA 

NOME EMPRESARIAL 

CLAUDINA COMIRAN 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ATACADO E VAREJO MINI-PRECO 
PORTE 

EPP 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.91-5-00 - Comarcio atacadista de mercadorias em geral, corn predominancia de produtos alimenticios 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

14.13-4-01 - Confeccao de roupas profissionais, exceto sob medida 
18.13-0-99 - Impressao de material para outros usos 
43.22-3-02 - Instalagao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagao e refrigeracao 
45.30-7-03 - Comarcio a varejo de pecas e acess6rios novos para veiculos automotores 
45.30-7-05 - Comarcio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar 
46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comarcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservagao domiciliar 

-/ 47.12-1-00 - Comarcio varejista de mercadorias em geral, corn predominancia de produtos alimenticios - minimercados, 
mercearias e armazens 
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria corn predominancia de revenda 
47.21-1-03 - Comercio varejista de laticinios e frios 
47.22-9-01 - Comarcio varejista de carnes - agougues 
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao 
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comercio varejista de material elatrico 
47.44-0-01 - Comarcio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comarcio varejista de materials hidraulicos 
47.51-2-01 - Comarcio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica 
47.53-9-00 - Comarcio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 
47.54-7-01 - Comarcio varejista de m6veis 
47.54-7-02 - Comarcio varejista de artigos de colchoaria 
47.54-7-03 - Comarcio varejista de artigos de iluminagao 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresario (Individual) 

LOGRADOURO 

R BELEM 
NUMERO 

2470 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.770-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

REALEZA 
OF 

PR 

ENDERECO ELETRONICO 

JACIRCOMIRAN@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 9972-4684 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUACAO CADASTRAL 

17/02/2017 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
.***,.... 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

)87 

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

Emitido no dia 08/01/2020 as 08:40:33 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/2 

1/2 
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08/0V2021, 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 
 

NOMERO DE INSCRIcA0 

17.281.091/0003-45 
FILIAL 

COMPROVANTE DE iNscRicAo E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

17/02/2017 

NOME EMPRESARIAL 

CLAUDINA COMIRAN 

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

47.55-5-01 - Comercio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-01 - Comercio varejista de artigos de tapecaria, cortinas e persianas 
47.59-8-99 - Comercio varejista de outros artigos de use pessoal e domestico nao especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.72-5-00 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.81-4-00 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessdrios 
47.84-9-00 - Comercio varejista de gas Iiquefeito de petrOleo (GLP) 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresario (Individual) 

LOGRADOURO 

R BELEM 
NUMERO 

2470 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.770-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

REALEZA 
OF 

PR 

ENDEREQ0 ELETRONICO 

JACIRCOMIRAN@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 9972-4684 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
.**** 

SITUAQA0 CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 

17/02/2017 

MOTIVO DE SITUAQA0 CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 

ii 

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

Emitido no dia 08/01/2020 as 08:40:33 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 2/2 

8S 



08/01/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 
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Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrigao: 	17.281.091/0003-45 

Razao SOCial:CLAUDINA COMIRAN ME 

Enderego: 	RUA BELEM 2470 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000 

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

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

Validade:05/01/2020 a 03/02/2020 

Certificagao Numero: 2020010504242502450632 

Informagao obtida em 08/01/2020 08:47:55 

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

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



08/01/2020 

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

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

Nome: CLAUDINA COMIRAN 
CNPJ: 17.281.091/0001-83 

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

Esta certidao a 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-sea situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 07:22:06 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 03/06/2020. 
COdigo de controle da certiclao: 54F1.75FD.467F.F781 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana 1191 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021277609-71 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 17.281.091/0003-45 
Nome: CLAUDINA COMIRAN - 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 engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacoes tributarias acessorias. 

Valida ate 07/05/2020 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 

Emitido via Internet Publica (08/01/2020 08:45:16) 
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Certidao 

092 

MUNICIPIO DE REALEZA 

ESTADO DO PARANA 

CERTIDAO NEGATIVA 37502/2019 

IMPORTANTE: 

FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDAO. 

Certificamos que ate a presente data nao existe debit° tributario vencido relativo a empresa corn a Localizacao 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 04/02/2020 COD. AUTENTICAcAO: 9ZTMJ82QEM2C44MXUE3 

REQUERENTE: Claudine Comiran PROTOCOLO: 

FINALIDADE: VERIFICAcAO 

RAZAO SOCIAL: CLAUDINA COMIRAN 

INSCRIcAO EMPRESA 

52433 

CNPJ/CPF 

17.281.091/0003-45 

INSCRIcA0 ESTADUAL 

90743135-55 

A LVA RA 

52433 
ENDEREQ0 

RUA BELEM, 2574 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR 
ATIVIDADES 

Comercio atacadista 	de 	mercadorias em 	geral, 	com 	predominancia de 	produtos 	alimenticios, 	Comercio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, 	Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar 
condicionado, de ventilacao e refrigeracao, Comercio a varejo de pe9as e acess6rios novos para veiculos automotores, 
Comercio a varejo de pneurnaticos e camaras-de-ar, Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comercio 
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conserva9ao domiciliar, Comercio varejista de mercadorias em geral, com 
predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens, Comercio varejista de laticinios e frios, 
Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados 
anteriormente, Comercio varejista de material eletrico, Comercio varejista de ferragens e ferramentas, Comercio varejista de 
materiais hidraulicos, Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video, Comercio 
varejista de moveis, Comercio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de artigos de iluminacao, Comercio 
varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 
Comercio varejista de artigos de tapecaria, cortinas e persianas, Comercio varejista de outros artigos de use domestic° nao 
especificados anteriormente, Comercio varejista de artigos de papelaria, Comercio varejista de brinquedos e artigos 
recreativos, Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comercio varejista de artigos 
do vestuario e acessorios, Comercio varejista de gas liquefeito de petroleo (GLP), Confeccao de roupas profissionais, 
exceto sob medida, Impressao de material para outros usos 
Certidao emitida gratuitamente pela Internet em 06/12/2019. 
Qualquer rasura invalidara este documento. 

152 67.48.204:7474/esportal/stmcertidao.viewlogic?idCertidao=18302 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLAUDINA COMIRAN 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.281.091/0003-45 

Certidao n°: 757310/2020 
Expedigao: 08/01/2020, as 08:48:45 
Validade: 05/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se 	q u e 	CLAUD INA 
	

COMIRAN 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
17.281.091/0003-45, 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. 

INFORMAck0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagOes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

Dlavidas e sugestOes: cndt@tst.jus.br  



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE REALEZA 

CARIORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

RUA BELEM. 2393 - CENTRO CiVICO 

REALEZA/PR 35770-000 

TITULAR 

VILMO BEDIN 

JURAMENTADO 

LUIZ RICARDO BEZ • 

Certiciao Negativa 
Para Efeitos Civis 

Certifico, a pedido de parte interessada. que revendo os livros e arquivos 
de distribuigao de FALENCIA, CONCORDATA e RECL)PERAcAO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste carton°, verifiquei NAO CONSTAR ne-
nhum registro em andarnento contra: 

CLAUDINA COMIRAN - EPP 

CNPJ 17.281.091/0003-45, no periodo compreendido desde 02/04/1978, data de 
instalagao deste carton°, ate a presente data. 

lil11111 11111 II II 11 1111111111111111111111111111 111111111 11111111111111E1 
REALEZA/PR, 10 de Dezembro de 2019 

,_,.L-011Z RICARDO BEZ 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA 

REALEZA PARANA 

CART6R10 DISTRIBUIDOR 
E ANEXOS 

VILMO BEDIN 
Oficial 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 	 9 5 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA00 DE SERVIc0 DE AUTENTICAcA0 DIGITAL 

0 Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, InterdicOes e 
Tutelas corn atribuicao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada COdigo de Autenticagao Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo corn as LegislagOes e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguranca juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Registros do 
da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insercao de urn cOdigo em todos os 

notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial contem urn cbdigo Cinico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
17X2) e dessa forma, cada autenticacao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario 
através do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, endereco http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hors em que ela foi realizada, a empress CLAUDINA COMIRAN tinha posse de 
urn documento corn as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empress CLAUDINA COMIRAN a 
responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Carton°. 

Esta DECLARACAO foi emitida em 29/01/2020 10:48:19 (hora local) através do sistema de autenticacao digital do Cart6rio Azevedo Bastos, de 
acordo corn o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como tambern, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Carton° Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa CLAUDINA COMIRAN ou ao Cartorio pelo endereco de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br  

Para informacties mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o COdigo de Consulta desta 
Declaragao. 

Codigo de Consulta desta Declaragao: 1413735 

A consults desta Declaragao estara disponivel em nosso site ate 12/12/2020 13:41:39 (hora local). 

'Codigo de Autenticacao Digital: 107641212191340550431-1 
'Legislacties Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fe. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d7341d94f057f2d691e6bc05b8a2271db32ea8a2ef797f5fb3d835a6e60a095c2ca664617804a81cea952b1ab2f46b9c859dfc08b8cdeb961418 
d126d43b79a72f5e0eb7443ff375bf9539981 
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da 24 de awata ha 2001. 
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ATACADO (4 VAREJO 
MINI-PREcO 

 

ANEXO III 

Declaracao Unificada 
A pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 124/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa Claudina Comiran EPP, CNPJ n° 17 281 091/0003-45 corn sede na 
Rua Belem, 2574, Centro, Realeza - PR, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

11°  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). 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar corn a 
Administracao 

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) Claudina Comiran, 
Portador(a) do RG sob n° 12/R1276461 e CPF n° 867.278.009-44, cuja funcao/cargo é socio administradora, 
responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funcao publica 
impeditiva de relacionamento comercial corn a Administracao Publica. • 

Declaramos de que a empresa nao contratard empregados corn 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). 

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: makximosupermercado@hotmail.com  
Telefone: (46) 3543 2636 

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. 
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1.97 
ATACADO & VAREJO 

MINI-PRECO 

 

Nomeamos e constituimos o senhor(a) Claudina Comiran EPP, portador(a) do CPF/MF sob n.° 867 278 
009-44, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao Pregao Presencial n.° 
114/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacOes contidas no instrumento convocatorio, seus 
Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato. 

Realeza, 29 de janeiro de 2020. 

• 

177.281.091/000:1-451 

CLAUDINA COMIRAhl - EPP 

Rua Belem 2571 
Centro 

L85770-000 Rearezi. - PRJ 

OW.A' 
CLAUDINA COMIRAN - EPP 

CLAUDINA COMIRAN 
EMPRESARIA 

RG: 12r11276461 - CPF: 867.278.009-44 

S 



	  Al A' a! the- 	tafA 
JEANDRA WILMSEN 

Membro 
CAROLINE PILATI 

Membro 
ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Pregoeiro 

Municipio de Capanema - 2020 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregao 124/2019 

119s 

Pagina:1 

Objeto: AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACC) TIPO AROUND PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBUCA DE C 

Late: 0001 Item: 0001 ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS E REMOVIVEIS COM 	 Marca/Mcdelo. 	 Quantidade 
	

20,00 

CAPACIDADE MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA& MOBILLARIO FABRICADO COM Ac 0 DE QUALIDADE E 
PR OC EDENC IA. CHAPA DE Ac 0 C NAPA #26 (0.45MM) COM PINTURA ELETR osTATic A A PO NA C OR C IN ZA E TRATAMEN TO ANTI-F ERR UGEM. PORTA 
CONSTITU IDA EM DUAS FOLHAS COM TRES DOBRAD !CAS REFORCADAS EM CADA UMA, COM MATA JUNTA CENTRAL, DEVENDO TER AS SEGUINTES MED IDAS 
MiNIMAS: 1960MM DE ALTURA TOTAL, PROFUNDIDADE 400MM E LARGURA MINIMA 900MM. FECHADURA INTEGRADA NO ARMARIO COM DUAS CHAVES E 
GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. 

Fornecedor 68566 	 CLAUDINA COMIRAN - ME 
	

LUNASA 
	

Vencedor 

Rodada 	 Valor 

Lance !noel 	 479,00 

1 	 475,00 

VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 CLAUDINA COMIRAN - ME 
Membro 	 VIVIANI CARLA DALFOVO 

Emitido pa: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, na sarsao: 5523 z 	 29/01 	15:38:21 
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Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTKAO E PROPOSTA, 
E JULGAMENTO DE LICITAcA0 PREGAO PRESENCIAL N° 124/2020 

Aos vinte e nove dias de janeiro de 2020, as quinze 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 Licitacao, 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 Licitacdo PUblica, sob a modalidade Pregao, veiculado atraves do n° 0124, que tern por 
objeto o AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 
PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., a 
Comissao atestou o comparecimento das seguintes ernpresas: CLAUDINA COMIRAN - ME, 
representada por Viviane Carla Dalfovo. Abertos os trabalhos, foram credenciados os 
representantes CLAUDINA COMIRAN - ME, representada pela Viviane Carla Dalfovo. Em seguida 
foi realizada a classificagdo das propostas e aberta a fase de lances verbais, cujos os valores estao 
devidamente demonstrados abaixo: 
Lote/Item 1/1 - ARMARIO DE Ac0 DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 
REMOVIVEIS COM 

Rodada Fornecedor Valor Documento Selecionado Marca/ Model 
0 

Inicial CLAUDINA COMIRAN - 479,00 17.281.091/0 Sim LUNASA 
ME 003-45 

1 CLAUDINA COMIRAN - 475,00 17.281.091/0 Sim LUNASA 
ME 003-45 

Foi considerada como propostas validas e vencedores, depois de analisada as documentagoes 
(envelopes n° 02), chegando-se a seguinte: 
CLAUDINA COMIRAN - ME 

Lote Item Produto/Servico Marca Uni 
Bade 

Quantid 
ade 

Preco Preco total 

1 1 ARMARIO DE Ac0 DUAS PORTAS, 
4 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 

LUNASA UN 20,00 475,00 9.500,00 

REMOVIVEIS COM 	CAPACIDADE 
MINIMA DE 25KG CADA UMA, 
COM 	AS 	SEGUINTES 
CARACTERISTICAS 	MINIMAS: 
MOBILIARIO 	FABRICADO 	COM 
Ac0 	DE 	QUALIDADE 	E 
PROCEDENCIA, CHAPA DE Ac0 
CHAPA 	#26 	(0,45MM) 	COM 
PINTURA ELETROSTATICA A PO NA 
COR CINZA E TRATAMENTO ANTI- 
FERRUGEM, PORTA CONSTITUIDA 
EM DUAS FOLHAS COM TRES 
DOBRADIcAS REFORQADAS EM 
CADA UMA, COM MATA JUNTA 
CENTRAL , DEVENDO TER AS 
SEGUINTES MEDIDAS MINIMAS: 
1960MM 	DE 	ALTURA 	TOTAL, 
PROFUNDIDADE 	400MM 	E 
LARGURA 	MINIMA 	900MM. 
FECHADURA 	INTEGRADA 	NO 
ARMARIO COM DUAS CHAVES E 

\ -) GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. \.,___ 

OTAL 	 9.500,00  
Tendo em vista que a intimacdo do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 4° da Lei 
10.520/2002, o prazo recursal previsto no art. 4° inciso XVIII, da mesma lei antes citada. 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 

empresa nao manifestou interesse em interpor recuso.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reuniao e assinada a presente Ata pela Comissao de Licitacao e pelos representantes das 
proponentes. 

CAROLINE PILATI 
Membro 

064.652.689-81 

,ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
Pregoeiro 

632.258.249-68 

(2)CMIC*R C 	• t-1  )7 \ 
JEANDRA WILMSEN 

Membro 
038.991.949-77 

VALDECI ALVES DOS SANTOS 
Membro 

499.450.256-00 

CLAUDINA COMIRAN - ME 
17.281.091/0003-45 

RUA PEDRO AMERICO, 3677 - CEP: 85770000 - 
BAIRRO: CIDADE/UF: Realeza/PR 

VIVIANI CARLA DALFOVO 
076.674.989-46 

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

CAPANEMA - PR 



oselia Kriger Beckef 'agani 
Pregoeira 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE ADJUDICACAcA0 
PREGAO PRESENCIAL N° 0124/2019 

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), ap6s exame e deliberagdo do processo que 
instrui o Pregao Presencial n° 0124/2019, objeto: AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO 
ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., resolve ADJUDICAR os itens licitados conforme a tabela 
abaixo: 
Vencedores 

Fornecedor Lote Item Produto/Servico Marca Quantida 
de 

Prego 

CLAUDINA 
COMIRAN - 

I VIE 

1 1 ARMARIO 	DE 	AV) 	DUAS 
PORTAS, 	4 	PRATELEIRAS 
REGULAVEIS E REMOVIVEIS 
COM 	CAPACIDADE MINIMA 
DE 25KG CADA UMA, COM AS 
SEGUINTES 
CARACTERISTICAS 	MINIMAS: 
MOBILIARIO FABRICADO COM 
Pic() 	DE 	QUALIDADE 	E 
PROCEDENCIA, 	CHAPA 	DE 
/WO CHAPA #26 (0,45MM) COM 
PINTURA ELETROSTATICA A 
PO 	NA 	COR 	CINZA 	E 
TRATAMENTO 	 ANTI- 
FERRUGEM, 	 PORTA 
CONSTITUIDA 	EM 	DUAS 
FOLHAS 	COM 	TRES 
DOBRADIcAS 	REFORQADAS 
EM CADA UMA, COM MATA 
JUNTA CENTRAL , DEVENDO 
TER AS SEGUINTES MEDIDAS 
MINIMAS: 	1960MM 	DE 
ALTURA 	 TOTAL, 
PROFUNDIDADE 	400MM 	E 
LARGURA 	MINIMA 	900MM. 
FECHADURA INTEGRADA NO 
ARMARIO COM DUAS CHAVES 
E GARANTIA MINIMA DE 02 
ANOS. 

LUNASA 20,00 475,00 

Capanema - PR, 06 de fevereiro de 2020 

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



Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.559 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Termo de Homologacdo do Pregdo Presencial n° 124/2019. 

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

Fornecedor Item Produto/Servico Marca Quantidad 
e 

Preco 

CLAUDINA 
COMIRAN - 
ME 

1 ARMARIO DE AcO DUAS PORTAS, 4 
PRATELEIRAS 	REGULAVEIS 	E 
REMOVIVEIS COM 	CAPACIDADE 
MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM 
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS: MOBILIARIO FABRICADO 
COM 	/WO 	DE 	QUALIDADE 	E 
PROCEDENCIA, 	CHAPA DE Ac0 
CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA 
ELETROSTATICA A PO NA COR 
CINZA 	E 	TRATAMENTO 	ANTI- 
FERRUGEM, PORTA CONSTITUIDA 
EM DUAS FOLHAS COM TRES 
DOBRADIcAS 	REFOKADAS 	EM 
CADA UMA, COM MATA JUNTA 
CENTRAL 	, 	DEVENDO TER AS 
SEGUINTES 	MEDIDAS 	MINIMAS: 
1960MM 	DE 	ALTURA 	TOTAL, 
PROFUNDIDADE 400MM E LARGURA 
MINIMA 	900MM. 	FECHADURA 
INTEGRADA NO ARMARIO 	COM 
DUAS CHAVES E GARANTIA MINIMA 
DE 02 ANOS. 

LUNASA 20,00 475,00 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacab modalidade Pregao Presencial N° 124/2019, 
é de R$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais). 

Art. 4° omologo a presente licitagdo, revogadas as disposigOes em contrario. 

me d Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana seis dias de fevereiro de 
2020 

Am = co Belle 
Prefeito Municip 

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

RESOLVE:  
Art. 1° Homologar o Processo de Licitagab modalidade Pregao Presencial n° 124/2019, 

objeto AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRACAO 
PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREP:DS. 

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 licitagan em epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor 

• 



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

LEI MUNICIPAL N2  1.648/2018 

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

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

DRT N2  9975/PR 

AP010 TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Sairde: 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 

ereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

ereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°32/2020 
Pregao Eletronico Ng 0113/2019 
Data da Assinatura: 05/02/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 BELINKI & SOUZA LTDA - ME 
Objeto:AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIALS DIVERSOS PARA USO 
NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), EM 
ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N° 410450120170001, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS. 

Valor total: R$ 2.330,51 (Dois Mil, Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta 
e Urn Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

SEXTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2020 - EDIcA0 0428 

Aglaia- 

 

,mac 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°33/2020 
Pregao Eletronico N° 0113/2019 
Data da Assinatura: 05/02/2020. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	GUILHERME HENRIQUE DE FARIA 08779068901 
Objeto:AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIALS DIVERSOS PARA USO 
NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), EM 
ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N2  410450120170001, 

PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$ 9.882,47 (Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e 

Quarenta e Sete Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N•34/2020 
Pregao Eletronico N2 0113/2019 

Data da Assinatura: 05/02/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP 
Objeto:AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIALS DIVERSOS PARA USO 
NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), EM 

ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR N2  410450120170001, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$ 83.451,42 (Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos e Cinquenta 
e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°35/2020 
Pregao Eletranicol N9  0113/2019 
Data da Assinatura: 05/02/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI 
Objeto:AQUISIcAO DE PRODUTOS E MATERIALS DIVERSOS PARA USO 
NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), EM 
ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Ng 410450120170001, 

PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$ 10.006,60 (Dez Mil e Seis Reais e Sessenta Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.559 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Termo de Homologagao do Pregao Presencial n° 124/2019. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 
suas atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e corn a 

Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 
em seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o Processo de Licitagao modalidade Pregao Pres-
encial n° 124/2019, objeto AQUISIcA0 DE ARMARIOS DE A40 TIPO 
ARQUIVO PARA USO DA ADM INISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, §19  da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, torna-se public° o resultado da licitagao ern 

epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor prego Por 
Item; 



Art. 42  Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes em 

contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos 
seis dias de fevereiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO NC 37/2020 
Tomada de pregos N° 014/2019 
Data da Assinatura: 06/02/2020. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 
LTDA. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO 
DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA 
RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDEPENDENCIA 
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349- 

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor total: R$140.015,48 (Cento e Quarenta Mil e Quinze Reais e 
Quarenta e Oito Centavos). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.561, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Termo de Homologagao e Ato Adjudicatorio Tomada de Pregos n° 

12/2019 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuigaes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alter-

agoes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de LicitagSo modalidade Tomada de Pregos 
n° 12/2019 e Adjudico, objeto: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIAL-
IZADA PARA CONSTRUcA0 DE MODULOS SANITARIOS, A SEREM CON-
STRU1DOS NO MUNIC(PIO DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO AO 
CONVENIO Ng 1738/2017 E CONTRATO DE REPASSE N° 857515/2017 
— FUNDAcA0 NACIONAL DA SAUDE — FUNASA.. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da lici-
tagao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio menor prego 
por item; 
Fornecedor Item Produto/Servico Mama Quantidade Preco 
BORSATTI 
ENGENHARIA 
EIRELI 

I CONSTRUGA0 DE MODULOS SANI- 
TARIOS, ATENDENDO A NBR 9050/20I5. 
INSTALAcA0 ELETRICA E HIDROSSAN- 
ITARLA, COM CAIXA DE GORDURA. 
FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO. 

BORSATTI 
ENGENHARIA 
EIRELI 

1,00 454.579,99 

Art. 39  Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Tomada 
de Pregos N2  12/2019, é de R$ 454.579,99 Quatrocentos e Cinquenta 
e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Nove 
Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana aos 
seis dias de fevereiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 38/2020 
Tomada de pregos N2 012/2019 

Data da Assinatura: 06/02/2020. 

 

DOS ATOS OFICIAIS DO 	 SEXTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2020 - EDIcAO 0428 
MUNIC)PIO DE CAPANEMA 

 

Fornecedor Item Produto/Servico Marca Quantidade Preco 
CLAUDINA COMIRAN - ME 1 ARMARIO DE AGO DUAS PORTAS, 

4 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 
REMOVIVEIS COM CAPACIDADE 
MINIMA DE 25KG CADA UMA, COM 
AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMA& MOBILIARIO FABRICADO 
COM AGO DE QUALIDADE E 
PROCEDENCIA, CHAPA DE AGO 
CHAPA #26 (0,45MM) COM PINTURA 
ELETROSTATICA A PO NA COR 
CINZA E TRATAMENTO ANTI-FER-
WORM, PORTA CONSTITUIDA 
EM DUAS FOLHAS COM TRES DO-
BRADIGAS REFORGADAS EM CADA 
UMA, COM MATA JUNTA CENTRAL 
• DEVENDO TER AS SEGUINTES 
MEDIDAS MINIMAS: 1960MM DE 
ALTURA TOTAL, PROFUNDIDADE 
400MM E LARGURA MINIMA 900MM. 
FECHADURA INTEGRADA NO 
ARMARIO COM DUAS CHAVES E 
GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. 

LUNASA 20.00 475,00 

Art. 32  Valor total dos gastos con" a Licitagao modalidade 	Pregao Pres 
encial N2  124/2019, é de R$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitag5o, revogadas as disposigoes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana seis 
dias de fevereiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N•36/2020 
Pregao Presencial N° 0124/2019 

Data da Assinatura: 06/02/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 CLAUDINA COMIRAN - ME 
Objeto:AQUISICAO DE ARMARIOS DE A40 TIPO ARQUIVO PARA USO 
DA ADMINISTRAcAO PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.560, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Termo de Homologagao e Ato Adjudicatorio Tomada de Pregos 14/2019 

II) Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de 
suas atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alter-
agOes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Tomada de Pregos 
n2  14/2019 e Adjudico, objeto: 	CONTRATA00 DE EMPRESA ESPE- 
CIALIZADA NA EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PE-
DRAS IRREGULARES NA RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA 
E AV. INDEPENDENCIA EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTIL-
HO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.. 
Art. 22  Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da lici-
tagao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo criterio menor prego 
por item; 
Fornecedor hen) Produto/Servico Marca Quantidade Preco 
MIESTER E 
MELLO TERRA- 
PLANAGEM E 
CONSTRUTORA 
LTDA 

1 EXECUGA0 DE PAVIMENTAGA0 
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG. 
ULARES NA RUA MATO GROSSO 
ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDE- 
PENDENCIA. EM ATENDIMENTO AO 
TACM.POBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- crA 71051-7. 

MIESTER E 
MELLO TERRA. 
PLANAGEM E 
CONSTRUTORA 
LTDA 

1,00 140.015.48 

Art. 39  Valo to al dos gastos corn a Licitagao modalidade 	Tomada de 
Pregos N9 14/2019, é de R$ 140.015,48 (Cento e Quarenta Mil e Quinze 
Reais e Quarenta e Oito Centavos). 
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MUIVICiPIO DE CAPANEMA- PR 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS .1V*36/2020 

PREGAO PRESENCIAL N° 124/2019 

Aos seis dias de fevereiro 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 alteragOes, 

do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da classificagao das propostas 

apresentada no Pregito Presencial n° 124/2019, por deliberagao 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 condigOes do Edital que rege o Pregao 

e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem. 

CLAUDINA COMIRAN - ME, sediada na RUA PEDRO AMERICO, 3677 - CEP: 85770000, na cidade 

de Realeza/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 17.281.091/0003-45, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante Legal Sr(a). CLAUDINA COMIRAN, 

portador do RG n° e do CPF n° 867.278.009-44, residente no endereco: RUA PEDRO AMERICO, 

3677 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Realeza/PR. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto desta Ata é o AQUISICAO DE ARMARIOS DE Ac0 TIPO ARQUIVO PARA USO DA 

ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA PR, 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: 
Item Codigo 

do 
produto 
/ servigo 

Descrigao do produto servitro Marca 
do 
produto 

Unicla 
de de 
redid 
a 

Quantid 
ade 

Preto 
unitario 

Prego total 

1 55402 ARMARIO DE Ac0 DUAS PORTAS, 
4 PRATELEIRAS REGULAVEIS E 
REMOVIVEIS COM CAPACIDADE 
MINIMA DE 25KG CADA UMA, 
COM AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS MINIMAS: 
MOBILIARIO FABRICADO COM 
Ac0 DE QUALIDADE E 
PROCEDENCIA, CHAPA DE Ac0 
CHAPA #26 (0,45MM) COM 
PINTURA ELETROSTATICA A PO 
NA COR CINZA E TRATAMENTO 
ANTI-FERRUGEM, PORTA 
CONSTITUIDA EM DUAS FOLHAS 
COM TRES DOBRADIcAS 
REFOKADAS EM CADA UMA, 
COM MATA JUNTA CENTRAL , 
DEVENDO TER AS SEGUINTES 
MEDIDAS MINIMAS: 1960MM DE 
ALTURA TOTAL, PROFUNDIDADE 

LUNASA UN 20,00 475,00 9.500,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigo de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3[52-1321 

jia.“//1,;:ra- 	 CAPANEMA - PR 
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400MM E LARGURA MINIMA 
900MM. FECHADURA INTEGRADA 
NO ARMARIO COM DUAS CHAVES 
E GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS. 

Valor Total da Ata de Registro de Precos: R$ 9.500,00(Nove Mil e Quinhentos Reais) 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigeies que deles 
poderao advir, facultando-se a realizagdo 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  
2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

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

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. Numero da Ata;  
3.2.3. Namero 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 entregar os materiais solicitados em ate 10 (dez) dias  

fiteis apes a solicitaca.o formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema,  a qual 

somente podera ocorrer posteriormente a elaboragao de requerimento de compra pela Secretaria 

Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. 0 requerimento mencionado no subitem anterior devera conter as seguintes informacoes: •  

a) Identificaca.o da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Descricao dos materiais a serem adquiridos; 
c)Local onde serao entregues os materiais; 
d)Prazo para entrega dog materiais; 
e) Quantidade e medidas do material, quando for o caso; 
f)Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisicao; 
g) Assinatura da(o) Secretaria(o) Municipal solicitante. 

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, iuntamente com a respectiva nota de empenho.  

4.3.1. Em razao da organizacao interna da Secretaria, a requisiedo de entrega dos  

materiais _podera ser expedida diretamente pela Secretaria Municipal e encaminhada para a  

empresa vencedora.  
4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais caso estes sejam solicitados  

sem a elaboracio do requerimento e as informacoes previstas no subitem 4.2.  
4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem nao gera responsabilidade ou penalizacao  

para a empresa vencedora do certame.  

Avenida Governador Pedn) Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(1(i)3.552-1321 
CAPANEMA - PR 



107 

Municipio de Capanema - PR 

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

4.6. 0 fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa elaboraeao  
do requerimento configura a concorrencia da empresa _para a nulidade do ato, configurando a ma-
fe da contrataeito, 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.  

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

4.8. As solicitacoes provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Precos, 
apes 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  

5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo corn o item 28 e ss. 
do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apes o recebimento 
definitivo dos materiais, 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 Contratada nao tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a fOrmula: • I 
	 (6 / 100) 

365 
N =Timer° 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 aquisigao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas seguintes 
dotagOes orgamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de 
recurs() 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 380 05.001.04.122.0402.2023 000 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

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

Municipal de Administracao, conforme termo de referencia, ao qual competird dirimir as duvidas que 
surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administracao, bem como atestar o 
recebimento dos materiais, nos termos do item 33 do edital. 

6.2. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, 
vicios redibit6rios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica 
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em corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade coin 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 a regularizagao das faltas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

6.4. Fica credenciado pela Administragao do Municipio, para fiscalizagao da Ata de Registro de 
Pregos, bem como prestar toda assistencia e orientacao que se fizer necessaria, o(a)_servidor(a) Roseli 
Strozak Marcon, 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 
comunicagao 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 autorizagao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PRECOS 	 • 

7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicacao trimestral dos precos 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 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 renegociagao dos pregos de forma a torna-los compativeis corn os de mercado. 

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

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

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

lip da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou de f 
que eleve o custo dos bens registrad6s, cabendo ao orgao gerenciador promover as negociagOes junto ao 

fornecedores. 
8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco 

praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 
8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao para reducao de precos e sua adequagao 

ao praticado pelo mercado; 
8.3.2.Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicagao de penalidade; 
8.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao, observada 

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

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

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

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

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

quando cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragOes 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagao dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 
8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administracao 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 deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragao solicitada ser 
instruida corn 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 serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos 
autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite do 
processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sancOes previstas no Edital Convocatorio, 
salvo a hip6tese de liberacao 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 Municipio, e adotar as 
medidas cabiveis para obtengao de contratagao mais vantajosa, nos termos do paragrafo imico do art. 19 
do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuacao ou reajuste de pregos da contratacao, salvo nos casos previstos acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o Orgao gerenciador encaminhard cOpia atualizada da Ata de 

Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

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

contradit6rio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hip6teses contidas no 
edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOes da Ata de Registro de Pregos; 
9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao assinar 

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

no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razOes de interesse pi blico; 
9.2.2. A pedido do fornecedor. 
9.2.3. Em qualquer das hip6teses acima, o Orgao gerenciador comunicara o cancelamento do 

registro do fornecedor aos Orgaos participantes, se houver. 

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

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

b) Apresentar documentagao falsa; 
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidOneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaracao falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

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

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

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

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 
sangfies 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 mfiximo 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 alines 
"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 rescissio 
do contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacfto corn 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 participacao em licitagdo e impedimento de contratar corn a 
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacip 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao tambern ser 

aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 
a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
10.5. As penalidades serao aplicadas apps regular processo administrativo, em que seja assegurado 

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

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 Administracao PUblica 
é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
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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 a Administragdo, observado 

o principio da proporcionalidade. 
10.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo 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 serdo 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 ckutras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PRECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratacao, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

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

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMFINTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO 

13.1. Os materiais sera° recebidos na forma do item 27 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO  
14.1. Para as questOes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas 

administrativamente, Pica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIOES FINAIS  
15.1. A execucao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas 

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

15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus dispositivos, 
o edital do Pregfto Presencial n° 124/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a proposta da 
empresa. 

15.3. A Detentora da Ata devera manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em compatibilidade 
corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregito 
Presencial n° 124/2019 . 

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) 
CLAUDINA COMIRAN, qua Ticado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

• 
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