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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.  

Nomeia Comisseto Permanente de 
Abertura a Julgamento de 
Licitacoes. 

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

de suas atribuigoes legais, 

RESOLVE 

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

primeira, para constituirem a Comissei o Permanente de Abertura e 

Julgamento de Licitacties, realizadas pela Secretaria Municipal de Finangas, 

da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 01/01/2020 a 

31/12/2020. 

Jeandra Wilmsen 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Caroline Pilati 

Rubens Luis Rolando Souza 

Art. 2° A presente portaria entrard em vigor na data de 01/01/2020, 

ficando nessa data revogada a Portaria n° 7.532 de 09/12/2019. 

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

aos dezesseis dias do mes de dezembro de 2019. 

AmericO Belle 

Prefeito Municipal 

Data 	  
!igto 	 ;IL 

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

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 03 de fevereiro de 2020 

Assunto: Dispensa de Licitagdo 

DE: Valdeci Alves dos Santos 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Febpresente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizacao para 
AQUISIO0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICA0.0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, 
DIGITAL E IP, PARA UTILIZA00 DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR. 

0 valor ina. dmo para o item foi definido através do menor preco obtido 
entre tres orcamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que se'- -m em 
anexo ao Termo de Referencia. 

0 custo total ma,dmo estimado para esta aquisicao é de R$ 8.10' 	(Oito Mil, 

Cento e Quatro Reais) 
Respeitosamente, 

Valdeci Alve d 
Secretario Municipal d 

Santos 
ministragdo 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3,552-1321 
CAPANEMA-PR 



ema - PR, 03 de fevereiro de 2020 

Valdeci Alves 
Secretaria Muni'  

Santos 
de Administragao 

Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LicrrAciko 

Objeto: AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA 
ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR. , em conformidade corn o Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Total: R$8.104,00(0ito Mil, Cento e Quatro Reais) 

Justifica-se a presente aquisigao, considerando que esta tern por finalidade viabilizar a 
comunicagao entre a Administragao, fornecedores e o publico externo, proporcionando a tomada 
de decisdo corn a maxima brevidade que o assunto requerer, de forma a garantir a excelencia 
dos servigos prestados para populagao; 
Tarnbem cabe informar que o Municipio mantem um servico de locagao de central teleffinica 
corn a Empresa XM TelecomunicacOes corn urn custo anual de R$ 7.743,72 (sete mil setecentos 
e quarenta e tres reais e setenta e dois centavos) o que sera economizado corn aquisigao de uma 
Central prOpria. 

Art. 24. E dispensavel a licitagao: 
II - para outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
nao se refiram a parcelas de urn mesmo servico, compra ou alienacao de maio vulto • • e possa 
ser realizada de uma se) vez; 

Diante dos fatos citados, a Secretaria Municipal de Administragdo de C- . ema - PR ... 
mak  opina pela legalidade na AQUISIcAO DE CENTRAL PABX DE COMLINICAcA0 - "IDA COM 
up TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. , corn Dispensa de Licitagao por haver amparo legal na 
presente solicitagao. 

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



Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REFERENCIA 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Administragao 

2. OBJETO: 
2.1. AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA 
ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR. 

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

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 
4.1. Justifica-se a presente aquisigao, considerando que esta tem por finalidade viabilizar 

a comunicagao entre a Administracao, fornecedores e o publics° externo, proporcionando a 
tomada de decisao corn a maxima brevidade que o assunto requerer, de forma a garantir a 
excelencia dos servicos prestados para populagao; 

4.2. Tambem cabe informar que o Municipio mantem um servico de locagao de central 
telefOnica corn a Empresa XM TelecomunicagOes corn urn custo anual de R$ 7.743,72 (sete mil 
setecentos e quarenta e tres reais e setenta e dois centavos) o que sera economizado corn 
aquisigao de uma Central propria. 

4.2. Os valores maximos de cada item foram definidos através do menor prego obtido dos 
orgamentos solicitados por esta Secretaria a tres empresas distintas, que seguem en riexo a 
este Termo de Referencia. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 	• 
Item COdigo do 

produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maximo 

Pi-ego maxim° 
total 

1 57839 Central Intelbras Impacta 681, corn 
04 placas de 02 troncos analOgicos, 
01 placa de ramal mista, 07 placas 
de ramal analOgico, 10 blocos BLI, 
01 TI modelo 5000, 01 modulo de 
teclas, corn mao de obra para 
instalagao e configuragdo 

1,00 UN 8.104,00 8.104,00 

Valor total : R$ 8.104,00(0ito Mil, Cento e Quatro Reais) 

6.CONDIOES DE AQUISIcA0 E DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. A empresa contratada devera entregar o produto solicitado em ate 10 (dez) dias 

fiteis apes a solicitacao formal do Departamento de Compras do Municipio de Capanema. 

7. PRAZO DE VIGtNCIA DO CONTRATO: 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

7.1. 0 Contrato tera validade de 12 (doze) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZACAO DO CONTRATO 

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

Pedro Augusto Santana. 

Capahem - PR, 03 de fevereiro de 2020 

Valdeci Alves s S tos 
Secretario Municip de \Administracao 

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

OBJETO: AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICA00 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA 
ADMINISTRAcA0 POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAcAO 

PRAZO DE INiCIO DOS TRABALHOS: 10 DIAS APOS A SOLICITAcA0 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 12 MESES. 

ITEM PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PRECO 

DOS 

ORCAMENTOS. 

TOTAL 

1 

057839 - CENTRAL INTELBRAS IMPACTA 681, COM 04 PLACAS DE 

02 TRONCOS ANALOGICOS, 01 PLACA DE RAMAL MISTA, 07 

PLACAS DE RAMAL ANALOGIC°, 10 BLOCOS BLI, 01 TI MODELO 

5000, 01 MODULO DE TECLAS, COM MAO DE OBRA PARA 

INSTALACAO 	 E 	 CONFIGURAcAO. 

LEORI JOSE HOSDA 02605941990. 

UM 1 8.104,00 8.104,00 

TOTAL GERAL 8.104,00 

TOTAL GERAL R$ 8.104,00 

DATA 22/01/2020 

Lzdz Alberto Letti 
Dec. 6.256/2017 

Sec. lanicipal de Firomwes 

• 
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ADL ELETRONICA 
CNPJ 32.252.990/0001-41 

Rua Maranhao, 581 Sao Cristovao 

Capanema — Pr 

Fone: (46) 3552-3411 

Cel: (46) 99923-7730 

Email: leori-jose@hotmail.com  

OKAMENTO DE CENTRAL TELEFONICA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

Qtda Produto VIr unt VIr tot 

01 Central Intelbras impacta 68i 1909,00 1909,00 
04 Placa 2 troncos analOgicos 297,00 1190,00 
01 Placa ramal mista 321,00 321,01hN 
07 Placa ramal analogic° 297,00 2079,00 
10 Blocos BLI 35,00 350,00 
01 Ti 5000 _.— 
01 Modulo teclas 275,00 275,00 

Mao de obra 1200,00 1200,00 

total 8104,00 

Validade da proposta: 30 dias 

CAPANEMA 21/01/2020 



0000 

PLA 	ALTEC 
ELETRICA 

Rua Balduino Menegazzi 827 N. S. Aparecida 

PlanaIto - Pr 	 85750-000 	 ORcAMENTO 
Fones: 46 3555 1573 / 46 9982 1991 
contatoPplanaltec.com.br  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR 

ITEM DESCRICAO QUANT. UNITARIO TOTAL 

1 CENTRAL IMPACTA 681 1,00 R$ 1.982,50 R$ 1.982,50 

2 PLACA 2 TRONCOS ANALOGICOS 4,00 R$ 312,00 R$ 1.248,00 

3 PLACA RAMAL MISTA 1,00 R$ 335,00 R$ 335,00 

4 PLACA RAMAL ANALOGICA 7,00 R$ 327,30 R$ 2.291,10 

5 BLOCO BLI 10,00 R$ 33,00 R$ 330,00 

6 T15000 1,00 R$ 795,00 R$ 795,00 

7 MODULO TECLAS 1,00 R$ 325,00 R$ 325,00 

8 MAO DE OBRA 1,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 

9 R$ 0,00 

-- 	10 R$ 0,00 

11 R$ 0,00 

12 R$ 0,00 

13 R$ 0,00 

14 R$ 0,00 

15 R$ 0,00 

16 R$ 0,00 

17 R$ 0,00 

18 R$ 0,00 

19 R$ 0,00 	- 

20 R$ GAS) --_ 

21 R$ 0,00."\, 

22 R$ 0,00 

23 R$ 0,00 	_.../ 

24 - R$ 0,00 

25 R$ 0,00 

\--' 26 R$ 0,00 

27 R$ 0,00 

28 R$ 0,00 

29 R$ 0,00 

30 R$ 0,00 

31 R$ 0,00 

32 R$ 0,00 

33 R$ 0,00 

TOTAL DO OKAMENTO: R$ 8.656,60 

7) 	77 	„,-) 



0 0 0 0 0 

Av. Espirito Santo, 816 
CEP:85760-000 - Capanema - PR 
CNPJ:01.442.270/0001-15 
1E:90114349-80 
(46)3552-1320 - (46)98401-3062 
comercial@ciabr.com.br  

INFORMATICA & TECNOLOGIAS 

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

ORCAMENTO 

ITEM QTD. DESCRIcA0 V.UNIT. V.TOT 
01 01 Central impacta 64i R$=2.090,00 R$=2.090,00 

02 04 Placa 2 troncos analOgicas R$=328,00 R$=1.312,00 

03 01 Placa ramal mista R$=325,00 R$=325,00 

04 07 Placa ramal analOgica R$=330,00 R$=2.310,00 

05 10 Blocos BLI R$=38,00 R$=380,00 

06 01 Ti 5000 R$=790,00 R$=790,00 

07 01 Modulo teclas R$=295,00 R$=295,00 

Mao de Obra R$=1.300,00 R$=1.300,00 

Valor Total R$ 
A VISTA R$=8.802,00 

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR 
VALIDADE 30 DIAS 

Capanema 20 Janeiro 20 

CAPANEMA INFORMATICA LTDA 
CNPJ014422700001-15 

Capanema Informatica Ltda. 
CNPJ 01.442.270/0001-15 



Certificado da Condicao de 
Microempreendedor Individual 

Identificagdo 

 

Nome Empresarial 

LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
Nome do Empresario 
LEORI JOSE HOSDA 
Nome Fantasia 
ADL ELETRONICOS 
Capital Social 
12.000,00 
Ntimero Identidade 	Orgao Emissor 	UF Emissor 	 CPF 
71823717 	 SESP 	 PR 	 026.059.419-90 

Condigao de Microempreendedor Individual 

  

     

Situacao Cadastral Vigente 
41110ATIVO 

Numeros de Registro 

Data de Mick. da Situagao Cadastral Vigente 
14/12/2018 

CNPJ 
	

NIRE 
32.252.990/0001-41 
	

41-8-0732190-1 

Enderego Comercial 

CEP 
85760-000 
Bairro 
SAO CRISTOVAO 

Atividades 

Logradouro 
RUA MARANHAO 
Municipio 
CAPANEMA 

Namero 
581 
UF 
PR 

Data de hick) de Atividades 
	

Forma de Atuagio 
14/12/2018 
	

Estabelecimento fixo, Porta a porta, postos mOveis ou por ambulantes 
Ocupagao Principal 

aiecnico(a) de manutengao de eletrodomesticos independente 

Witividade Principal (CNAE) 
95.21-5/00 - Reparageo e manutengao de equipamentos eletroeletrOnicos de uso pessoal e domestic° 

Ocupagoes Secundarias 
Tecnico(a) de manutengao de 
telefonia independente 

Atividades Secundarias (CNAE) 

95.12-6/00 - Reparagao e manutengao de equipamentos de comunicagao 

Termo de Ciencia e Responsabilidade corn Efeito de Alvara de Licenga e Funcionamento  
Provisorio - declaragao prestada no momento da inscricao: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conhego e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Municipio para emissao do Alvara de Licenga e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitarios, 
ambientais,tributarios, de seguranga publica, uso e ocupagao do solo, atividades domiciliares e restrigaes ao uso de 
espagos pUblicos. 0 nao-atendimento a esses requisitos acarretara o cancelamento deste Alvara de Licenga e 
Funcionamento ProvisOrio. 
Este Certificado comprova as inscrigoes, alvara, licengas e a situagdo de enquadramento do empresario na condigAo de Microempreendedor Individual. A 
sua aceitagao este condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, no enderego: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido 
corn base na Resolugao no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comite pare Gesttio da Rede Nacional pare a Simplificagao do Registro a da Legalizagao de 
Empresas e NegOcios — REDESIM. ATENDAO: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. Para pesquisar a inscrigao estadual e/ou municipal 
(quando convenentes do cadastro sincronizado national), informe os elementos abaixo no enderego eletronico 
htta://www.receita.fazenda.aov.briPessoaJuridicateNPJlferoi/consufta.aso 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NCIMERO DE INSCRICAO 
32.252.990/0001-41 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE SITUAGAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
14/12/2018 

NOME EMPRESARIAL 
LEORI JOSE HOSDA 02605941990 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ADL ELETRONICOS 

PORTE 
ME 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
95.21-5-00 - Reparageo e manutencao de equipamentos eletroeletrimicos de use pessoal e domestic° 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
95.12-6-00 - Reparagao e manutencao de equipamentos de comunicageo 

CODIGO E DESCRICAD DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresario (Individual) 

LOGRADOURO 

R MARANHAO 
NOMERO 

581 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 
85.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO CRISTOVAO 

MUNICIPIO 
CAPANEMA 

OF 
PR 

ENDERECO ELETRONICO 
LEORI-JOSE@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(46) 9923-7730 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
14/12/2018 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
Altirir**** 

	........ 

000p 

111provado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/01/2020 as 10:55:49 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 



22/01/2020 

0 0 o 
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: LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
CNPJ: 32.252.990/0001-41 

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 Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 16:29:02 do dia 11/12/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 08/06/2020. 
COdigo de controle da certidao: 04CE.8D13.13495.68E8 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 	 Q 0 0 *; 

Receita Estadual do Parana 

Certiddo Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 021351454-24 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 32.252.990/0001-41 
Nome: LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

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. 

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

Wilda ate 21/05/2020 - Fornecimento Gratuito 

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

• 

Pagina 1 de 1 

Emitido via Internet Pablica (22/01/2020 11:1 1: 14) 
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31/01/2020 	 Certiciao 

Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 31/03/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

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

CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTMH282QE3Z44X85EQT 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: LEORI JOSE HOSDA 02605941990 

Inscricao Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

49425 	 32.252.990/0001-41 
ENDEREcO 

R MARANHAO, 581 - SAO CRISTOVAO CEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de use pessoal e domestico, Reparacio e 	tencao 
• equipamentos de comunicacao 

Certidao emitida no dia Capanema, 31 de Janeiro de 2020. 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: 9ZTMH282QE3Z44X85EQT 

NEGATIVA N°: 424/2020 

servicos.capanema.prgov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=45197 	 1/1 



Pagina 1 de 1 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO 

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.252.990/0001-41 

Certidao n°: 1800489/2020 
Expedigao: 22/01/2020, as 11:22:39 
Validade: 19/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

411 	32.252.990/0001-41, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sac) 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 TrabalhoAd 
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 Plablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

DGvidas e sugestOes: cndt@tst.jus.br  



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

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

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

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocathrio da licitagao e da minuta d7itrato; 

A 	ico Bell 
Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 03 de fevereiro de 2020 
Assunto: Dispensa de Licitacao 

DE: Prefeito Municipal 

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

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante officio datado de 03/02/2020, objeto: 
AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, 
DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR., o presente processo devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

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

Atenciosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Capanema - PR, 03 de fevereiro de 2020 

Assunto: Dispensa de Licitagao 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 03/02/2020, objeto: AQUISIcAO DE CENTRAL 
PABX DE COMUNICACAO HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA 
UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR., 
informamos a existencia de previsdo de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento 
das obrigaciies decorrentes do Certame, para aquisicao constantes no protocolo framer° supra, 
sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotacao Orgamentaria; 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 490 05.001.04.122.0402.2023 000 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

• Respeitosamente, 	
p 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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MINUTA CONTRATO N° XXX/2020 

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

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

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

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

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

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

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

domiciliado em 	 ,doravante denominada CONTRATADO, vem firmar 

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

Licitacao N° XX/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas 

e condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. AQUISICAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICACAO HIBRIDA COM TECNOLOGIA 

ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR. 

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

fiteis apos a solicitacao feita pelo Departamento de Compras do Municipio de Cai ema.  
`j 

 io 3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, DA OUANTIDADE E DO PRAZO DE EN ' ' A DOS 

OBJETOS 

Item Descrigao do produto Marca do produto Unid 
ade 
de 

medi 
da 

Quantidad 
e 

Prego 
unitari 

o 

Prego total 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 
4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 
4.1.1. Efetuar a entrega no local em perfeitas condigOes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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4.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes ao objeto da 

presente licitagao; 

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

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

comprovacao. 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  
5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
5.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacOes do fornecedor, através de servidor 
especialmente designado; 
5.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

• 6.1. 0 valor do contrato e de R$ 2000(7001:701:10000001:7000000C). 

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

7. CLAUSULA SETIMA - DA VICANCIA 
7.1. 0 prazo de vigencia do contrato sera de 12(doze) meses, a partir da data da assinatura 
do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
7.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/xx/ 2020 e 
encerramento em xx/xx/2020. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
8.1. 0 pagamento sera realizado em parcela iinica, em ate 30 (trinta) dias apOs missao 
e entrega de notas fiscais referentes aos produtos entregues, juntamente com o o 	ovantes 
de recebimento do objeto emitido pela Contratante. 

• 8.2. 0 pagamento somente sera efetuado apos o recebimento definitivo dos objet 
8.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documento 	nentes 
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despe 	e • ag 	nto ficara 
pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para 
pagamento 	 ap6s a comprovagao da regularizacao da situacao, nao acarretando 
qualquer onus para a Contratante. 
8.4. A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema, CNPJ 
75.972.760/0001-60- Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 
85760-000. 
8.5. Antes do pagamento, a Contratante verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente 
quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 
8.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao 
aplicavel. 
8.6.1. 0 fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nap sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 
contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 
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apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
8.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou por outro 
meio previsto na legislagdo vigente. 
8.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 
8.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 
8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I 	(6 / 100) 

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

9. CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
9.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisicao correrao a conta de recursos especificos 
consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 
Dotacties 

Exercici Conta Funcional programatica Natureza'd Grupo da'` 
o da 
despesa 

da 
despesa 

de 
recurs° 

despesa fonte 

2020 490 05.001.04.122.0402.2023 0 4.4.90.52.00.0 Do Exercicio 
0 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO 
10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) S . Pod' • Augusto 

Santana, ao qual competira dirimir as dUvidas que surgirem no curso da execucao do contrato 
e de tudo (lard ciencia a Administragao. 

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

10.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeicoes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993. 

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

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES E DO REAJUST  

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

8.666, de 1993. 

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

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

cento) do valor inicial atualizado da contratacao. 

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

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

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

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

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

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

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

convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidemeo; 

1) 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

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

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

pela conduta do licitante; 

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

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

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

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

sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual 111a7CiM0 de 10% do valor total da 

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

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

contrato; 
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c) Multa de 1% sobre o valor total do Contrato, por infragao a qualquer 

clausula ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 

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

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

a possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

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

inexecucao total do contrato. 

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

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

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

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

a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

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

prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 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. 
12.5. 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 lh= ao 

	

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidi • 	na 
• Lei n° 9.784/99. 

	

12.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de p 	ntos 
eventualmente devidos pela Administracao. 

12.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar R o 	ontrat 	m a 
Administracao Pdblica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

12.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitacao. 

12.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 

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

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

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

13. CLAUSULA DEctiviA. TZRCEIFO. IvIEDIDA§ 	ELAL  
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13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administraedo PUblica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparaedo. 

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

14.1.1.0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificaeOes, projetos ou 

prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos, 

cronogramas e prazos; 

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

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

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servicos; 

14.1.5.A paralisacao da entrega, sem justa causa e previa comunicaeao 

Administraedo; 

14.1.6.A subcontrataeao total do seu servieos, a associaedo do contratado corn 

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

nao admitidas neste edital e no contrato; 

14.1.7.A subcontrataeao parcial do seu servieos, sem que haja previa aquiescencia 

da Administraedo e autorizaedo em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinaeoes regulares da autoridade designada 

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

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

1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

14.1.10. A decretaedo de falencia ou a instauraedo de insolvencia civil; 

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

14.1.12. A alteraeao social ou a modificaedo da finalidade ou da e • tura da 

empresa, que prejudique a execueao do contrato; 

14.1.13.RazOes de interesse public° de alta relevancia e de 	plo con cimento 

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

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
14.1.14. A supressao, por parte da Administraedo, das aquisieOes, acarretando 

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

14.1.15.A suspensao de sua execuedo, por ordem escrita da Administraedo, por 

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

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

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizaeoes pelas sucessivas 

e contratualmente imprevistas desmobilizaeOes e mobilizaeOes e outran previstas, assegurado 

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

assumidas ate que seja normalizada a situacao; 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



0 0 0 2 4 

Municipio de Capanema - PR 

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

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

calamidade pablica, 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 situagao; 

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

a entrega dos servigos, nos prazos contratuais; 

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

impeditiva da execugao do contrato; 

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

prejuizo das sangOes penais cabiveis. 

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

procedimento administrativo, assegurado o contradithrio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos 

autos, assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

14.1.20.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de 

autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente. 

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

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

14.2.Devolugdo da garantia; 

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

14.4. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao da 

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

indenizagOes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do Contrat are o 

limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste 1 	to. 

15. CLAUSULA DECIMA ()UINTA - DOS CASOS OMISSOS 

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

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 

COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, 

de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 

suas transcrigOes. 

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA HABILITACAO  

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

em compatibilidade corn as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigOes de habilitagao e 

qualificagao exigidas na Dispensa de licitagao. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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17.CLAUSULA DECIMA,SETIMA DA PUBLICACAO  
17.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

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

18. crAusuLAtitch&olfrAVAi 	FoRci 
18.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

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

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

Capanema-PR, XX de XXXX de 2019. 

Americo Belle 	 Fornecedor 
Prefeito Municipal 	 Representante legal 

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



0 00\fl\?).  6 

	

Tramitacao do Processo 	 Pagina 1 de 1 

Processo: 50/2020 	 Data:10/01/2020 11:21 	Situacao: Encaminhado 
Requerente:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACAO - Versao: 3 

Descricao:AQUISIcAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL IP 

Ocorrencla:4 
	

Data: 03/02/2020 11:01:00 	 PrevIstlo:24/02/2020 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcA0 	 Confirmacao: nao 

Descricao: PRELIMINARMENTE, solicito seja incluida a CRF da futura contratada. Nao obstante, desde ja procedida a analise dos arquivos 
digitais, da justificativa e da minuta contratual. Encaminho o PA ao Setor de LicitacOes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Jurldico Previo. Att. Romanti Barbosa Procurador 
Municipal 

Ocorrentia:3 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
	

Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: PROCURADORIA 

Descricao: ENCAMINHO ESSE PARA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DA DISPENSA 

Confirmacao: nao 

Ocorrencia: 2 
	

Data:10/01/2020 11:21:00 
	

Previsao: 31/01/2020 

De: SIMONE MARIA STACH 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITAcAO 	 Confirmacao: nao 

Descricao:AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL IP 

Ocorrencia: 1 	 Data: 10/01/2020 11:21:39 	 Previsao: 31/01/2020 

De: SIMONE MARIA STACH 	 Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa:ETAPA INICIAL 	 Confirmacao: nao 

Descricao:Abertura do processo. 

STP 500.2061j rptProcessoFicha 	 ROSELIA. 03/02/2020 11:24:58 
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PARECER JURIDICO N° 33/2020 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Lk:kw;()es 

ASSUNTO: Ana lise previa a Dispensa n°  04/2020. 

EMENTA: AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICA(A0 
HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA 
UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA/PR. JUSTIFICATIVA E DOCUMENTAcA0 EM ORDEM. 
PARECER FAVORAVEL. 

• 1. CONSULTA: 

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

7.537/2019, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, processo de 

dispensa de licitacao para aquisicao de central de PABX de comunicagdo hibrida corn 

tecnologia analOgica, digital e IP , para utilizacao da Administracao Publica do 

Municipio de Capanema/Pr, conforme condicOes e especificacOes contidas no 

processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.537/2019 a fl. 01; 

II) Solicitacao da dispensa a fl. 02; 

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

IV) Termo de Referencia - fls. 04/05; 

V) Orcamento e pesquisa de precos as fls. 06/09; 

VI) Documentos da futura contratada - Leori José Hosda - fls. 

10/15; 

VII) Despacho de encaminhamento do Prefeito a fl. 16; 

VIII) Parecer do Departamento de Contabilidade a fl. 17; e, 

IX) Minuta do Contrato as fls. 18/25; e, 

X) Tramitacao do Protocolo n. 50/2020. E o relatOrio. 

2. PARECER: 

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

termos do paragrafo imico 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 

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

Procuradoria.romapanema.pr.gov.br  

CAPAIVENA - PR 
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Administracao PUblica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

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 

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

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

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

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

• isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

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

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

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

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a andlise dos aspectos tecnicos 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 andlise dos aspectos 

• relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da dispensa de licitacao 

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

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

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

justificativa de preco. 

A dispensabilidade da licitacao, quando autorizada, so libera a 

Administracao PUblica da realizacao da sessao pUblica. Todas as demais etapas 

procedimentais (autorizacao da autoridade competente, verificacao da existencia de 

recurso prOprio para custear a despesa, autuacao do processo, verificacao da 

personalidade juridica, capacidade tecnica, idoneidade fmanceira e regularidade 

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

Procuradoria.rornanti(*apanema.pr.gov.br 

CAPANEMA - PR 
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fiscal do pretenso contratado, instrucao do processo corn justificativas do preco e da 

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

devem ser observadas. 

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

contratado, bem como justificar o preco. 

Quanto a justificativa do preco extrai-se do PA que fora realizada 

pesquisa de mercado, obtendo-se ties orcamentos do objeto. Ademais, verifica-se que 

a razao de escolha da empresa a ser contratada foi a que apresentou o menor preco. 

Quanto a justificativa para aquisicao via dispensa de licitacao, consta 

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

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

indispensavel a manutencao de ambulancia utilizada pela Secretaria de SatIcle 

Municipal. 

Assim, compulsando o presente PA, verifico o cumprimento das 

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

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

de Licitactses, cujos valores foram atualizados através do Decreto Federal re 

9.412/2018, pois se trata de aquisicao no valor de R$ 8.104,00. 

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

part& de 18/07/2018. 

2.2. Da documentacao da futura contratada  

Em qualquer contratacao publica exige-se das futuras contratadas a 

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

habilitacao juridica, a regularidade fiscal e a trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos apresentados pelas empresas 

as fls. 29/36, observa-se a documentacao se encontra em ordem. 

2.3. Do contrato de aquisicao de bens  

Verifica-se que a minuta contratual contem as clausulas obrigatOrias 

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

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificacao e 

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

suas alteracties posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

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

ratificacao e publicacao na imprensa official do Municipio. 

E o parecer. 

Capanema, 03 de fevereiro de 2020. 

..Q 	
.. 

,N,Axv. 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

GAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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PROCESSO DE DISPENSA 
DE LicrrAcAo N° 04/2020 

Contratante: 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANA. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
CNPJ: 32.252.990000141 
ENDEREcO: RUA MARANHAO, 581, BAIRRO: SAO CRISTOVAO 
CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-999237730 	E-MAIL: leori-jose@hotmail.com  

Objeto: AQUISIcAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA 
ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZA00 DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR. , em conformidade corn o inciso em conformidade corn o Art. 24, inciso II, 
da Lei 8.666/93. 

Total: R$ 8.104,00(0ito Mil, Cento e Quatro Reais) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 108() - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAcA0 N° 04/2020 

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

A Dispensa de Licitagdo do AQUISIcAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA 
COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. abaixo especificados, ocorre em razao de que a 
aquisigao esta baseada no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, considerando ainda que os valores 
apresentados estarem dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de pregos realizado pela 

• Administragdo. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
CNPJ: 32.252.990000141 
ENDEREcO: RUA MARANHAO, 581, BAIRRO: SAO CRISToVA0 
CIDADE: CAPANEMA PR CEP: 85760-000 
TELEFONE: 46-999237730 	E-MAIL: leori-joseghotmail.com  

Objeto: AQUISIcA0 DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA 
ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. , em conformidade corn o inciso em conformidade corn o 
inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93. • 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Americo Bel 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Pau•igot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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RATIFICA00 DE DISPENSA DE LicrrAcAo N° 04/2020 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitacao para o AQUISIcA0 
DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL 
E IP, PARA UTILIZAcA0 DA ADMINISTRAcA0 POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. , 
conforme parecer Juridico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24.E dispensavel a licitagao: 

• II - para outros servicos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea 
"a", do inciso II do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de major vulto que possa 
ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 8.104,00(0ito Mil, Cento e Quatro Reais) 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Aihenco Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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CONTRATO N° 25/2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E LEORI JOSE HOSDA 
02605941990 

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

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

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

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

AMERICO BELLE. Do outro lado a empresa LEORI JOSE HOSDA 02605941990 , inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 32.252.990/0001-41, R MARANHAO, 581 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 

SAO CRISTOVAO Municipio de Capanema/PR neste ato representada pelo(a) Sr(a)LEORI JOSE 

HOSDA inscrito(a) no CPF n° 026.059.419-90, Portador(a) do RG n° , doravante denominada 

CONTRATADO, vem firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, Dispensa de Licitacao N° 4/2020, que fazem parte integrante deste 

instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. AQUISICAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICACAO HIBRIDA COM TECNOLOGIA 

ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR. 

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

apes a solicitacio feita pelo Departamento de Compras do Municipio de Capanema.  

3. CLAUSULA  TERCEIRA -  DA QUANTIDADE 

Item COdigo Descricao do produto/servico Marca Unid Quantid Preco Preco total 
do 
produto 
/ servico 

do 
produto 

ade 
de 
medi 
da 

ade unitario 

1 57839 Central Intelbras Impacta 681, 
corn 04 placas de 02 troncos 
analOgicos, 01 placa de ramal 
mista, 07 placas de ramal 
analOgico, 10 blocos BLI, 01 

LEORI 
JOSE 
HOSDA 

UN 1,00 8.104,00 8.104,00 

TI modelo 5000, 01 modulo de 
teclas, corn mao de obra para 
instalagdo e configuragan 

Avenida Governadpr Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAWES DO FORNECEDOR 

	

4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 

	

4.1.1. 	Efetuar a entrega no local em perfeitas condieOes. 

	

4.1.2. 	Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administracao, inerentes 

ao objeto da presente licitagdo; 

	

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

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

corn a devida comprovagdo. 

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

	

5.1.1. 	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagOes do forneced. 
através de servidor especialmente designado; 

	

5.1.2. 	Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

6.. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

	

6.1. 	0 valor do contrato e de R$ 8.104,00(Oito Mil, Cento e Quatro Reais). 

	

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

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGRNCIA 

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera. de 4 (quatro) meses, a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 04/02/2020 e 
encerramento em 03/02/2021. 

• 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

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

	

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

	

8.3. 	Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, 
nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

8.4. 	A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema, CNPJ 
75.972.760/0001-60- Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema PR- Cep 
85760-000. 

	

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

Avenida Governador Pedro Viriato Pari$2;ot de Souza. 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(1(i)3.3.52-1:321 
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8.6. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao 
aplicavel. 

8.6.1. 0 fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

8.7. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 
dep6sito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou 
por outro meio previsto na legislagao vigente. 

	

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

	

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

8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM .= Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

I 	/ 100)  
365 

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

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

• 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO  

10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) Sr(a). Pedro Augusto G. 

Santana, ao qual competird dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato 

e de tudo dares ciencia a. Administragdo. 
10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para 

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

fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigOes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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10.3. 0 fiscal do contrato anotard em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas 
corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as 
providencias cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

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

8.666, de 1993. 

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

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

cento) do valor inicial atualizado da contratacao. 

11.1.2. As supressaes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes n. 

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

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

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

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

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 
licitagao: 

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

convocada dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

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

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

pela conduta do licitante; 

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

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
12.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora 

de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, o 
fornecedor estara sujeita as sancejes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

1-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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a) Multa de 2,5% por hora de atraso na entrega dos produtos, calculada 

sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maxim() de 10% do valor total da 

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

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

contrato; 

c) Multa de 1% sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer 

clausula ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 

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

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

a possibilidade de cumulacio com as demais sancoes cabiveis; 

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

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar 

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

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 

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

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

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

prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. As sangOes de suspensao temporaria de participagdo em licitagan 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 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 licitagdo; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude 

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

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

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

12.7. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administracao Pirblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

12.8. As demais sanceies sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitacao. 

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

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

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

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

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

14.1.1.0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacOes, projetos ou 

prazos; 

14.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacOes, projetos, 

cronogramas e prazos; 

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

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

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servicos; 

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

Administragao; 

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

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

nao admitidas neste edital e no contrato; 

14.1.7.A subcontratacao parcial do seu servicos, sem que haja previa aquiescen. 

da Administracao e autorizacao em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada 

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

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

1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

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

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

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

empresa, que prejudique a execucao do contrato; 

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

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

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
14.1.14. A supressao, por parte da Administragao, das aquisigOes, acarretando 

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

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

perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o 

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagoes pelas sucessivas 

e contratualmente imprevistas desmobilizagaes e mobilizagaes e outras previstas, assegurado 

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

assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

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

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

calamidade pablica, 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 situagao; 

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

a entrega dos servigos, nos prazos contratuais; 

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

impeditiva da execugao do contrato; 

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

prejuizo das sangOes penais cabiveis. 

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

procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual sera) formalmente motivados nos 

autos, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.2. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de 

autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente. 

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

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

14.2.Devolugao da garantia; 

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

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

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

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

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

1~5. CLAUSULA DEcniuk outwit -`Dos CASs OMISSOS 
15.1.0s casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 

COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, 

de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas 
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administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 

suas transcrigOes. 

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA HABILITACAO  

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

em compatibilidade corn as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitacao e 

qualificagao exigidas na Dispensa de licitagao. 

17 . CLAUSULA DECIMA SETIMA DA PUBLICAcA0  
17.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

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

• 

18. CLAUSULA DECIMA OIThVA -. ' DO FORO 
18.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

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

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

Capanema-PR, 04 de fevereiro de 2020 

• LEORI JOSE JOSE HOSDA 
Representante Legal 

LEORI JOSE HOSDA 02605941990 
Fornecedor 

A 
	

oo Bell 
Prefeito Municipal 
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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 N° 1.648/2018 

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

DIAGRAMACAO/E0ICAO: Caroline Pilati 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N° 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

REFEITURA DE CAPANEMA 
venida 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 Administrag5o: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de EducagOo, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de Saide: 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  

apanema - Parana 

ereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
RATIFICAcAO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 03/2020 

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

para o CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVI-

MENTO E IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU PARA DISTRIBUICAO PELO 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR. 

, conforme parecer Juridico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 

8.666/93. 

Art. 24. E dispensavel a licitag5o: 

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

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

ORGAO DE DIVULGACAO 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
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alienag8es, nos casos previstos nesta Lei, desde que n5o se refiram a 
parcelas de urn mesmo servico, compra ou alienag5o de major vulto 

que possa ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 5.312,00(Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais) 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 24/2020 

Processo dispensa N2  03/2020 
Data da Assinatura: 04/02/2020. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 OMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA. 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVI-

MENTO E IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU PARA DISTRIBUICAO PELO 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR.. 

Valor total: R$5.312,00 (Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais). 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITAcAO NI' 04/2020 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Dispensa de Licitag5o 

para o AQUISIcAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICACAO HIBRIDA COM 

TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZACAO DA ADMIN-

ISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. , conforme 

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

Art. 24. E dispensavel a licitagao: 

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

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

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

parcelas de urn mesmo servico, compra ou alienagao de major vulto 

que possa ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 8.104,00(Oito Mil, Cento e Quatro Reais) 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 25/2020 

Processo dispensa N° 04/2020 

Data da Assinatura: 04/02/2020. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 LEORI JOSE HOSDA 02605941990. 
Objeto: AQUISICAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICACAO HIBRIDA 

COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA uTiuzAcAo DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

Valor total: R$8.104,00 (Oito Mil, Cento e Quatro Reais). 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 
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COORDENAcAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administray5o 

DIAGRAMAcAO/ED1cAO: Caroline Pilati 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 
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APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
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Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22 Secreted° 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmer Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITAcA0 NI* 03/2020 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Dispensa de Licitac5o 
para o CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVI-
MENTO E IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU PARA DISTRIBUIcA0 PELO 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNIC(1310 DE CAPANEMA— PR. 
, conforme parecer Juridico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 
8.666/93. 

Art. 24.E dispensavel a licitagao: 
II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) 
do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
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DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
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s 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 
Secreted° de Administraga-o: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agriculture e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educacao, Culture e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secreted° de Finances: Luiz Alberto Letti 
Secreted° de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secreted° de Saiicle: Jonas Welter 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que n5o se refiram a 
parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto 
que possa ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 5.312,00(Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais) 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO NI° 24/2020 
Processo dispensa N2 03/2020 
Data da Assinatura: 04/02/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 OMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVI-
MENTO E IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU PARA DISTRIBUICAO PELO 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR.. 
Valor total: R$5.312,00 (Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

RATIFICAcAO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 04/2020 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Dispensa de LicitacSo 
para o AQUISICAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICACAO HIBRIDA COM 
TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZACAO DA ADMIN-
ISTRACAO POBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. , conforme 
parecer Juridico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 

Art. 24.E dispensavel a licitagao: 

II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) 
do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para 
alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que n5o se refiram a 
parcelas de urn mesmo servigo, compra ou alienag5o de maior vulto 
que possa ser realizada de uma so vez; 

VALOR TOTAL: R$ 8.104,00(Oito Mil, Cento e Quatro Reais) 

Capanema - PR, 04 de fevereiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N°  25/2020 
Processo dispensa Ng 04/2020 
Data da Assinatura: 04/02/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 LEORI JOSE HOSDA 02605941990. 
Objeto: AQUISICAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICKAO HIBRIDA 
COM TECNOLOGIA ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZACAO DA 
ADMINISTRAcAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 
Valor total: R$8.104,00 (Oito Mil, Cento e Quatro Reais). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 



Municfpio de Capanema - PR 

RAnricAclo DR minium Di ucrrAc,Ao ir 04/2020 

Ratifico om Wog m sous Memos e reconhoce a Dispense de Lieitaqiio pada o AQUISICAO DE CENTRAL PABX 
DE comunnucAo HIBRIDA COM TECNOLOGIA ANALOGIC& DIGITAL E IP, PARA UTILIZACAO DA  

ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , confonne partoer Juridico fundainentado no An. 
24, mcuw IL da Lei 8.666/93. 

Art. 24.E dispensivel a licitaelo: 

- pan nouns services e compras do valor are 10% Nes por cane) do Waite previsto na Wines 'a', do nob II do 
artigo amerced e para abenacees, nos cases previstes nests Lei, desde que ado se refiram a parcelas de tun RIC111110 

service, compra ou alit:need° de under vulto que poem vet re...Enda de tuna se vem 

VALOR TOTAL RI 8.104,008Ato Mil, Cento e Qualm Reels) 

Capanema - PR, 04 de foreman de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

LX IRA It) DOWN 'KATO 84".  237020 
human damns N.  042020 
Dan de &masa. 	002.3020. 
Craned% 	 Manic* de Clpsanal-Pi 
Conk-Ads: 	 !PI/RINKE WADA 02605941990. 

AQIIISIX&O fN. CIONfRAI. PAID( 00 COMUNICAcA0 
101MIDA COM TECN01.001.3 ANALOCICA, MG VAL E P. 
PARA 01111ZACAO DA ADMINISTRK,10 PUBLICA IX/ 
IRINICIPIO DE CAPAYWALA • PR. 
YAM, mut. RSA 104,0011Mo Mil, Team e Quern Roan) 
Amerce 11016 
Preicito Mmicipd 

.3. clads Com nuke Mix, Vizi. Poipo de Soon. 1080- Callao - /35760.000 
14..-116135.52•1361 
CAPANEMA- PR 

Capanema 07 de fevereiro de 2020 
Edistao 427 
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AVISO DE LICITAcA0 — TOMADA DE PREcOS N°3/2020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que 

realizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preps if 3/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prep pot item. 
Objeto: CONTRATAck DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUcA0 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA 
PARAIBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. 
INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR- EM 
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 112.025,81 (Cento e Doze Mil e Vinte e Cinco Reais e 
Oitenta e Um Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/02/2020 

410 	Local: Setor de Licitacks da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no enderep acima citado em 
bran° normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITKAO — TOMADA DE PRECOS N°1/2020 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma pitblico que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preps n° 1/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

• Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AV. 
PARANA, MUNICIPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO 
TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 	 0001349- 
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. 
Valor: R$ 127.056,51 (Cento e Vinte e Sete Mil e Cinquenta e Seis 
Reais e Cinquenta e Um Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horns do dia 27/02/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,04 de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N°2/2020 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que 

realizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Preps n° 2/2020 
Tipo de Julgamento: Menor prep por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECIICAO DE RECAPEAMENTO ASFAI.T!CO NA RUA 
TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC- 
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 	0001349-29.2003.8.16.0061- 
CTA 71051-7. 
Valor: RS 57.000,29 (Cinquenta e Sete Mil Reais e Vinte e Nove 
Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 28/02/2020 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Parana -
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horirio normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,quatro dias de fevereiro de 2020 
Americo Belle- Prefeito Municipal 



Informacoes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	 Os campos Ano,N° a Modalidade davem ear iguais aos informados (a informer) no SIM-AM 

Ano* 2020 

Modalidade* Processo Dispensa 

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 4 

Recursos provenientes de organismos Internacionals/multilaterals de credit° 

A licitack utiliza estes recursos? Li 

NI:Imero edital/processo 

Descricao do Objeto* AQUISICAO DE CENTRAL PABX DE COMUNICAcA0 HIBRIDA COM TECNOLOGIA ' 

ANALOGICA, DIGITAL E IP, PARA UTILIZA00 DA ADMINISTRAcA0 POBLICA DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

Forma de Avalicao I - Selecionar - 

Dotack Orgamentaria* 0500104122040220230490449052 

Preto maximo/Referencia de preco - 8.104,00 

R$* 

Data PublicacSo Termo ratificagab 07/02/2020 

07/02/2020 	 Mural de Licitagoes Municipais 

TCEPR 
.1,4. 	 i9.11,7 07. 9.49.91.4 

Registrar processo licitatorio 

Confirmor 

CPF: 63225824968 (tAggul) 

,I5 

Voltar 

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 
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