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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 atribuicoes legais, 

RESOLVE 

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidencia da 
primeira, para constituirem a Comisseio Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitacoes, realizadas pela Secretaria Municipal de Financas, 

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 entrara 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 	 P.41). ;ornai; 	  

Data:  r 	/ "r, 
!it lick 	rv;priR 	 

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

CAPANEMA - PR 



MimicIpio de Capanema - PR 

Capanema, 16 de janeiro de 2020 

DE: Valdeci Alves dos Santos 
PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizagdo para 

`CONTRATACAO DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO 

DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 

0 custo maxim° global importa em R 12.720,0 Doze Mil, Setecentos e Vinte Reais). 

Cordialmente 

 

Valdeci Al e os Santos 
Responsavel pela Sec taria Municipal da 

Familia e do Desen lvimento Social 

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

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LIcrrAcAo 
CONTRATA00 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO 
DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORAcA0 AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

VALOR TOTAL: R$ 12.720,00 (Doze mil, setecentos e vinte reais) 
Item C6digo do 

produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prey) 
maxim° 

Preco ma)dmo 
total 
b.,, 

1 57809 CONTRATACAO DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 
COLONO" COM DURAcA0 DE 
60 (SESSENTA) MINUTOS A SER 
REALIZADO NO DIA 14 DE 
MARV) DE 2020. COM  0 
INTUITO DE DESPERTAR 
ATRAVS DO HUMOR, A 
FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 
RISOS, LEMBRAKA DA 
FAMILIA E MUITA ALEGRIA, 
DURANTE 0 EVENTO DE 
COMEMORAcA0 DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, A 
SER REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

1,00 UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 12.720,00 
Esta Dispensa de Licitagao se faz necessaria para que se possa realizar o evento de 

comemoragao do Dia Internacional da mulher do Municipio de Capanema -P 

A presente Inexigibilidade de licitagdo funda-se na inviabilidade de competi 	tendo em 

vista que o ESPETACULO "BADIN 0 COLONO", que esta sendo contratado é repr = e ado pela 

empresa AD DE MORAES EVENTOS que detern exclusividade para vende • shows e agendar 

• qualquer tipo de evento em nome de Eduardo Gustavo Christ na pega (BADIN 0 COLONO), 

conforme carta de exclusividade "documento anexo". 

0 personagem BADIN ganhou o coragao das pessoas. Os numeros atualmente ja passam 

de 2,2 milhOes de seguidores no Facebook e mais de 400 milhOes de visualizageies na internet. 

Ele ja passou por mais de 500 cidades, se apresentando para mais de 400 mil pessoas. 0 

comediante hoje faz em media 20 shows por mes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Parana, Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Goias e Rio de Janeiro, passando tambem 

por paises como Argentina e Paraguai. 

Por outro lado, o Municipio de Capanema foi colonizado por imigrantes vindos do Rio 

Grande do Sul e, em grande ntilmero, de origem italiana, os quais desbravaram essa terra que 

ate entao era apenas urn local de mata fechada. Assim, os colonos que aqui fixaram suas raizes, 

e hoje seus descendentes, identificam no personagem BADIN 0 Colono o retrato de sua histOria, 

tradigao e cultura. Nesse sentido, buscando em oferecer as mulheres capanemenses um evento 

diferenciado, com urn artista de renome nacional e cuja apresentagdo propicia as mulheres uma 

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

forma de valorizacao da cultura local, das agricultoras e da comunidade em geral, alem do valor 

cabivel em nosso orcarnento, e que se justifica a presente contratacao. 

Para se ter a grandiosidade de espetaculo que se deseja propiciar as mulheres 

capanemenses, HA NECESSIDADE QUE 0 EVENTO SEJA DE COMPETENCIA, SERIEDADE E 

EXPERIENCIA, proporcionando assim urn dia inesquecivel para estas mulheres que lutam 

diariamente por seus direitos junto a sociedade. 

"Art. 25.E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 

III- para contratacao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou através de empresario exclusivo, 

desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniao pOblica.Assim sendo, diante dos fatos acima 

citados a Secretaria de Educacao, Cultura e Esportes do Municipio de Capanema - PR opina 

• pela Legalidade da Inexigibilidade de Licitao, de forma que nao ha qualquer impedimento de 

ordem legal para o acolhimento da postula, o. 

• 

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

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento Social 

2 .OBJETO: 
2.1. CONTRATAcA0 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER 

REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORAcA0 AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 

3.RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Valdeci Alves dos Santos 

• 4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIPAO 
4.1. Esta Dispensa de Licitacao se faz necessaria para que se possa realizar o evento de 

comemoragdo do Dia Internacional da mulher do Municipio de Capanema -PR. 

4.2 A presente Inexigibilidade de licitagdo funda-se na inviabilidade de competicao, tendo 

em vista que o ESPETACULO "BADIN 0 COLONO", que esta sendo contratado é representado 

pela empresa AD DE MORAES EVENTOS que detem exclusividade para vender os shows e 

agendar qualquer tipo de evento em nome de Eduardo Gustavo Christ na peca (BADIN 0 

COLONO), conforme carta de exclusividade "documento anexo". 

4.3.0 personagem BADIN ganhou o coracao das pessoas. Os numeros atualmente ja  

passam de 2,2 milhOes de seguidores no Facebook e mais de 400 milhoes de vis iza 	na 

internet. Ele ja passou por mais de 500 cidades, se apresentando para mais de 400 mi 	oas. 

0 comediante hoje faz em media 20 shows por mes nos estados do Rio Grande do 	, S to 

Catarina, Parana, Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Goias e Rio de Janeiro, pass do 	bem 

• por paises como Argentina e Paraguai. 

4.4. Por outro lado, o Municipio de Capanema foi colonizado por imigrantes vindos do Rio 

Grande do Sul e, em grande niimero, de origem italiana, os quais desbravaram essa terra que 

ate entao era apenas urn local de mata fechada. Assim, os colonos que aqui fixaram suas raizes, 

e hoje seus descendentes, identificam no personagem BADIN 0 Colono o retrato de sua histOria, 

tradicao e cultura. Nesse sentido, buscando em oferecer as mulheres capanemenses urn evento 

diferenciado, corn urn artista de renome nacional e cuja apresentacao propicia as mulheres uma 

forma de valorizacao da cultura local, das agricultoras e da comunidade em geral, alem do valor 

cabivel em nosso orcamento, e que se justifica a presente contratacao. 

4.5. Para se ter a grandiosidade de espetaculo que se deseja propiciar as mulheres 

capanemenses, HA NECESSIDADE QUE 0 EVENTO SEJA DE COMPETENCIA, SERIEDADE E 

EXPERIENCIA, proporcionando assim urn dia inesquecivel para estas mulheres que lutam 

diariamente por seus direitos junto a sociedade. 
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Municipio de Capanema - PR 

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

do 
produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Preco 
maxim° 

Preco maxim() 
total 

1 57809 CONTRATACAO DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 
COLONO" COM DURACAO DE 
60 (SESSENTA) MINUTOS A SER 
REALIZADO NO DIA 14 DE 
MARCO DE 2020. COM  0 
INTUITO DE DESPERTAR 
ATRAV8S DO HUMOR, A 
FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 
RISOS, LEMBRANCA DA FAMILIA 
E MUITA ALEGRIA, DURANTE 0 
EVENTO DE COMEMORACAO DO 
DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, A SER REALIZADO NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

1,00 UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 12.720,00 

6.DA PRESTAcAO DO SERVIc0: 

61.A empresa devera fornecer o SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 CO . il12iti OM 

DURACAO DE 60 (SESSENTA) MINUTOS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO M020. por, 

COM 0 INTUITO DE DESPERTAR ATRAVES DO HUMOR, A FELICIDADE, FATOS►v VI DOS, 

RISOS, LEMBRANCA DA FAMILIA E MUITA ALEGRIA, DURANTE 9----ti/ 0 DE 

COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO 

• DE CAPANEMA PR. 

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

7.1. 0 Contrato tera validade de 6 (seis) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZA00 DO CONTRATO 

8.1. A do Contrato sera acompanhado, co *Irolado, scalizado, gerenciado e avaliado por Edineia 

I.S. Schwenck. 

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



000'07 
ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATA00 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORACAO 

AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITA00 

PRAZO DE INICIO DOS TRABALHOS: 2 (DOIS) DIAS APOS A SOLICITA00 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

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

VALIDADE: 06 MESES. 

ITEM PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

ORCAMENTOS. 

TOTAL 

1 

57809- CONTRATAcA0 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" COM 
DURA0A0 DE 60 (SESSENTA) MINUTOS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAKO DE 2020,  
COM 0 INTUITO DE DESPERTAR ATRAVES DO HUMOR, A FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 
RISOS, 	LEMBRAKA 	DA 	FAMILIA 	E 	MUITA ALEGRIA, 	DURANTE 0 EVENTO 	DE 
COMEMORAcA0 DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR.  

UM 1 12.720,00 12.720,00 

TOTAL GERAL 12.720,00 

TOTAL GERAL R$ 12.720,00 

 

DATA 13/01/2020 

 

• 

 

Luiz Alberto Lett: 
Dec. 6.256/2017 

Sec. Municipal de  Financas 

• 



• 

ORCAMENTO 

DATA DA PROPOSTA 20/12/2019 

FORMATO Evento em comemoracao ao dia da 
mulher 

CIDADE Capanema - PR 

DATA DO EVENTO 14/03 

LOCAL DO SHOW Parque de exposigoes de Capanema 

Tempo de Show 60 MIM 

REMUNERACAO R$12.720,00 (doze mil setecentos e vinte 
reais). 

RIDERS Atendimentos dos riders de som, luz, 
camarim e palco. Por conta da 
contratante. 

. 

• 

----" 

Atenciosamente, 

Adriano Dias de Moraes 
A D de Moraes e Eventos 

• 
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Curtiu • 	Seguindo 	Compartilhar 

  

( Enviar mensagem 

  

Pagina inicial 

Sobre 

Fotos 

Promogoes 

Videos 

Publicacoes 

Eventos 

Comunidade 

  

     

Badin 

0 Badin e urn colon° (0 colono mais 

querido do Brasil). atrapaihado e que tem 

coma missao aqui na ter. 

  

Cdar ems Plain 

       

      

Ver ma's 

  

      

Comunidade 	 Ver tudo 

Convide seus amigos para curtir esta Pagina 

all 

 

1.920.701 pessoas curtiram Isso 

2.263.963 pessoas esti() segulncloisso 

JA, Eder Schutz e outros 171 amigos curtiram 
iccn 

 

• • 
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Visitar Loja (https://loja.obadin.com.bri) 

TRAJETORIA 

2015 
0 !NICK) 

Através do Whatsapp, os primeiros audios corn personagens do 
personagem due se tornaram uma referencia relacionada as pessoas 

due possuem alguma ligacao corn o interior. Uma radio de Erechim 

executa alguns classes audios ao vivo, Eduardo que estava 

acompanhando uma programacao no trabalho (na epoca em queue  
trabalhava coma engenheiro me.canico de desenvolvimen 

empresa de carrocerias de Onibus na cidade), ligou na radio '4P) ao vivo no programa. Foram sete minutos de conversa due r 	aram 
no nascirnento do colon() Badin, homenagem ao sobrenr e italiano. 
Muitas caracteristicas do personagem nasceram nesse rnomento. 

0 Badin ganhou seu prOprio programa de humor na emissora a em 
poucos meses se tornou lider de audiencia na regiao, retratando 
situacoes e lugares da cidade de Erechim. 

' 2016 
A PRIMEIRA VEZ NO PALCO 

Em quatro meses de programa. surgiu o primeiro convite para se 

apresentar ao vivo contando suas piadas ao CRAS de Erechim. 
Eduardo levou sip -risos e  entretenimento ao public°, se sent' hem 



corn isso e decidiu investir na carreira em cirna dos pz.,Alcos. Fci cnado 

urn roteiro de piadas, histerias e re.cordacCies do interior para o show. 
Nessa epoca tambdrn surgiram Os primeiros videos divulgisyl 

plataformas digitais e redes sociais. 	 00 1(  

' 2017 
PARCERIA E PERSONAGEM 

• 
A parceria firrnada coma empresa Kesoja de Erechim permitiu que 
Eduardo comecasse a circular por cidades da regiao e de outros 
estados apresentando-se em assembleias da empresa. Nesse mashie 
ano, ale comecou a apresentar-se em um bar da cidade aos sabados. 

0 video divisor de aguas da sua carreira foi lancado em outubro e 
relatava as coisas que colonos falam corn a chegada do horario de 
verso. A partir de entao estava decidida a linha que o personagem 
Badin seguiria, contando fatos que acontecem na colOnia. Foi criada 
assim sua identidade marcante que retratava corn muito born humor os 

dizeres e o modo de viver das pessoas do interior. A partir de 
novembro a agenda is estaria cheia corn shows e participacoes em 

eventos. 

• ' 2018 
PROFISSIONALIZACAO E 0 ATUAL MOMENTO 

Os videos ganharam urn toque de profissionalizacao corn aurnento de 
qualidade de audio, itnagem e conteOdo. 0 trabalho corn shows ern 

teatros e grandes eventos foi refc.gcado corn o inicio da parceria do 
empresa !Plums de Sao Paulo. 
O personagem Badin ganhou o coracao das pessoas. Os nUrneros 

atualn-ionte ja paSSain de 2 mil'nOes de seguidores no Facebook e mais 
de 400 milhbes de visualizacees na internat. He ja pass,ou por mais rXo  

500 cidades se apresentando para mais de 400 mil pessoas. 0 

comediante hoje faz ern media 20 shows por noes rios estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Mato Grosso do Sul, Sao 
Paulo, Goias e Rio de Janeiro passando tambern por poises como 
Argentina e Paraguai. 



13/01/2020 	 Badin, o Colono: comp um engenheiro se tornou fenomeno nas redes socials e nos palcos I GauchaZH 

ONLINE E OFFLINE 

Badin, o Colono: como urn engenheiro se tornou 
fenomeno nas redes sociais e nos palcos 

Inspirado nos descendentes de italianos de areas rurais do Estado, personagem 
de Eduardo Gustavo Christ acumula milhOes de visualizagOes em seus videos 

na internet 

12/07/2019 - o7h3ominAtualizada em 12/07/2019 - 11h25min • 	
SILIANE VIEIRA 

WILLIAM MANSQUE 

Vestindo urn moletom azul de marca e corn forte sotaque do norte do Rio Grande do Sul, 

pontuando cada frase corn a expressao urbana "veio" , Eduardo Gustavo Christ deixa seu 

lado "gurizao" e se transforma completamente ao trajar camisa xadrez e chapeu de palha 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/07/badin-o-colono-como-urn-engenheiro-se-tornou-fenomeno-nas-redes-sociais-e-n  ... 	1/11 
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para interpretar Badin, o Colono. Aos 27 anos, é urn humorista profissional, que zela pelo 

seu personagem. 

LEIA MAIS 
0000 

De Radicci a Badin: como o humor colono ajuda na autoestima dos descendentes 
de italianos e alernaes 

Corn humor e dialeto, grupo de teatro Miseri Coloni trabalha a favor da 
valorizacao cultural gringa 

— Nao, o Badin nao diria isso... — hesita, antes de gravar urn video corn a reportagem de 

• Zero Hora. 

Pensativo, reflete por alguns segundos e retoma: 

— Ja sei! Podemos gravar? 

No Facebook,  sao mais de dois milhOes de seguidores e seus videos acumulam mais de 

400 milhOes de visualizagOes. No YouTube, sao 387 mil inscritos em seu canal e 45 

milhOes de visualizagoes. Fora os incontaveis compartilhamentos de suas produceies • o 

WhatsApp,  em grupos da familia, da firma, da faculdade etc. Pelos palcos, realiza e o a 

25 apresentacOes por mes. Inspirado nos descendentes de italianos de areas rur 

Estado, Badin, o Colono, é urn fenomeno online e offline. No campo e na ci 

A primeira vista, Badin remete a nomes como Mazzaropi e Nerso da Capitinga (Pedro 

Bismarck), personagens humoristicos que retratam o homem do campo lidando corn o 

mundo contemporaneo. Porem, o colono de Eduardo envereda mais para o Radicci, 

identificado especificamente corn os imigrantes italianos. Corn inspiragao no comediante 

e youtuber piauiense Whindersson Nunes,  o humorista gaucho interpreta Badin 

apresentando o cotidiano comum ao colono — bailes do interior, aniversario na colonia, 

feiras, colheita — e tambem lidando corn situagOes mais modernas, como mae no 

WhatsApp e confusbes corn senha do Facebook. 

— 0 colono que o Badin representa é uma pessoa querida, que tern aquele jeito de falar 

alto. de semnre ser recently() e aindar o vizinho niianclo esti corn difictildAde oliAndr 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/07/badin-o-colono-como-um-engenheiro-se-tornou-fenomeno-nas-redes-sociais-e-n  ... 	2/11 
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0 Badin tenta trazer isso para as pessoas, lembrar como era a nona, que talvez já tenha 

1:\. \  partido, as coisas que ela falava, o que ela fazia. E trazer essa ingenuidade que tern 0c0 0 1.  5 

personagem do colono. Essa alegria de viver no campo — explica Eduardo. 

Badin costuma apresentar o cotidiano comum ao colono 

Nascido em Aratiba, no norte do Estado, Eduardo e o terceiro filho de Maria e Luck,. Corn 

ascendencia italiana, sua mae serviu de fonte para a criagao do personagem. • 
— A inspiragao, desde o comego, foi a minha mae. Eu sempre observava as outras maes e 

pensava: "Minha mae é diferente delas" (risos) — brinca. — Essa questao dos costumes, 

das palavras, dos jeitos de fazer as coisas, se voce ficar lá em casa e conversar corn minha 

mae, vai perceber que isso é muito presente ainda, sei IA, 20 anos depois. Tern uma frase 

classica: a gente sai da colonia, mas a colOnia nao sai da gente. E bem isso. A maioria dos 

meus tios mora ate hoje no Interior. Pelo fato de seguir convivendo corn essas pessoas, 

consigo mostrar isso nos videos. Esta no sangue, no DNA — acrescenta. 

Quando tinha seis anos, a familia de Eduardo se mudou, do sib° para a cidade — no caso, 

Erechim. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/07/badin-o-colono-como-urn-engenheiro-se-tornou-fenomeno-nas-redes-sociais-e-n... 3/11 
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— Meu pai e minha mae trabalhavam na roca, corn vacas de leite. Quando nos mudamos, 

meu pai veio para trabalhar em uma oficina de caminhao — conta. 

004,16 
Em nome da mae 

Seguindo a aptidao da familia para a area, ele se formou em Engenharia Mec'anica e, 

pouco tempo depois, cursou uma pos-graduagao especializando-se em gerenciamento 

de projetos. 

LEIA MAIS 

"Devagarrrrr": como a saga para tirar urn anel se tornou viral na web 

"Tipos de CoRida": como urn trabalho de educacao fisica de VeranOpolis 
conquistou a web 

Coisas que a Serra Fala: o casal de nonos de Farroupilha que viralizou na web 

— Desde pequeno, sempre fui de querer arrumar as coisas: bicicleta, depois mo 

Minha vida toda estava baseada na engenharia e na mecanica — diz. 

Contudo, o humor se revelaria uma area mais proveitosa. Em setembro de 2015, Eduardo 

gravou uma serie de audios brincando corn situagoes de Erechim. Essas gravagoes foram 

parar em uma radio local. 

— Eles falaram que, se alguern soubesse quem fosse o autor, que ligasse para la. Liguei 

para a radio e conversei ao vivo por uns sete minutos, inventando urn monte de coisas. 

Mal tinha criado o personagem (risos) — lembra o humorista (e engenheiro). 

Logo, ele trabalharia nas radios Colina e Transamerica como Badin, em urn periodo de 

dois anos e meio. A escolha do nome do personagem foi totalmente aleatoria, como 

recorda: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/07/badin-o-colono-como-um-engenheiro-se-tornou-fenomeno-nas-redes-sociais-e-n  ... 	4/11 
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— Urn guri que trabalhava comigo me alertou que eu tinha de pensar em urn nome. 

Procurei sobrenomes em italiano no Google. Comecei a ver uma lista, fui passandb 

7  Badin me chamou a ateng5o. Era muito facil falar esse nome. Cara, foi assim (risos). 

Corn o sucesso do personagem no radio, logo Badin foi para os palcos. 

— Uma conhecida me fez o convite: "Tu nao quer it contar umas piadas no Cras (Centro 

de Referencia em Assistencia Social)?". Nunca havia contado piada para uma plateia. 

No radio, voce fica escondido atras do microfone. Eu fui e me senti muito bem. Era uma 

experiencia totalmente nova, urn desafio. Estava vendo a reagao das pessoas na hora – 

recorda. 

• 
Assim, o humorista montou urn esqueleto de show. Rapidamente, surgiram as primeiras 

oportunidades para se apresentar em jantares e festas em comunidade. No formato 

stand-up, seu espetaculo gira em tomb de situagoes do cotidiano. 

— 0 show e um conteudo exclusivo. Ate entro em alguns topicos dos videos. Como é 

classificagao livre, aparece gente de todas as idades: criangas, pais, mae, tio, tia, avo e avO. 

Isso e muito bacana, fazer urn humor para familia, corn o qual voce nao vai o end 

ninguem — atesta o comediante. 

• corn seu trabalho na area da engenharia. Teve que tomar uma decisao: 

Gradativamente, os shows de Badin comegaram a ficar mais constantes e a c 

— Eu fazia 16 shows por mes e ainda trabalhava como engenheiro. Nao tinha como dar 

conta. 

Aquela brincadeira surgida em audio no WhatsApp, portanto, foi transformada em 

negocio. 

— Foi uma transigao tranquila de fazer. A partir do momento em que voce ve as pessoas 

consumindo esse conteudo, que o seu trabalho tern urn resultado positivo na vida dos 
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LEIA MAIS 

Chucrutes e piadas: conhega o humor colono inspirado nos imigrantes alernaes 

0 "pai" de todos gringos: como Radicci ajudou a valorizar as raizes identitarias 
italianas 

Eduardo tambern conseguiu prosperar na brincadeira: seus ganhos financeiros se 

multiplicaram. 

— E algo que eu nao me conseguiria ver ganhando antes. Seria muito dificil ganhar como 

• engenheiro o que ganho como humorista — sublinha. 

Gragas ao Badin, ele afirma que conseguiu ajudar a familia, cornprar carro e apartamento, 

alem de conseguir viajar. 

— Tern que se olhar, alem de tudo, como urn negOcio. Nao da para dizer que isso nao 

existe, pois assim eu estaria sendo urn hipocrita. Todo mundo que batalha merece esse 

reconhecimento e o dinheiro é jeito de voce se manter — pontua. 

Para rir e chorar 

• 0 divisor de Aguas em sua trajetOria, segundo Eduardo, foi langado em outubro de 2017. 

Trata-se de urn video que compila as falas de colono quando comeca o horario de verao, 

apresentando urn Badin confuso corn a mudanga no relogio. Antes, Eduardo apenas 

encenava piadas, mas a repercussao era baixa. Gravado de Ultima hora e publicado em um  

domingo, o humorista calcula que, em cinco dias, o video alcangou tres milhoes de 

visualizagOes. 

— Percebi que ali tinha uma linha de trabalho a ser seguida. Foi quando quando engrenou 

— avalia. 

Urn dos maiores hits de Badin é urn video em que ele fala sobre os castigos de 

anti2amente, visualizado mais de 12 milhOes de vezes so no Facebook. Na mesma 
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execugoes. Nesse, ha urn personagem secundario que costuma ser sucesso quando0 0 0  

Eduardo o interpreta: a mae. 

— Chegou uma hora que tinha video que eu nao conseguia mais falar o que eu queria 

como Badin. 0 personagem da minha mae tomou conta. Os videos corn ela sao, 

disparadamente, os que tern mais visualizagiies — diz. 

Eduardo costuma gravar no sitio de urn amigo da familia, a cinco quilometros do centro 

de Erechim. Ele faz tudo sozinho: roteiriza, grava, edita e publica nas redes sociais. Isso 

entre urn show e outro. 

- Tu achas tempo de produzir, seja viajando ou no hotel. 

0 humorista se empolga ao falar sobre cameras, lentes, luzes, o quanto se acostumou 

corn o padrao 4K. Ele aprendeu as tecnicas de produgao na web, especialmente em 

tutoriais no YouTube. 

Para Eduardo, seu personagem cativa tanto pelo humor quanto pela identificagao que 

proporciona ao publico. As vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. 

— Tern pessoas que comentam comigo que ha videos em que dao risada e chor 

mesmo tempo. Ha uma identificagao proporcionada pelas lembrangas. Os videos, s 	as 

nonas sao exemplos: muita gente ja nao tern mais a avo na vida. E se emo 	ao 

lembrar, enquanto acaba rindo das situagoes pelas quais a personagem passa. Procuro 

promover isso nos videos: causar identificagao, uma emogao e, de alguma forma, mudar 

o pensamento das pessoas sobre esses tipos retratados — discorre. 

Alem dos videos, shows e parcerias comerciais, Eduardo nao descarta produzir em outros 

formatos no futuro – lanc:ando uma serie, urn documentario, urn livro ou urn longa-

metragem. Outro objetivo a ser alcangado e fazer apresentagoes na Europa. Para o 

humorista, ainda ha muito a ser construido. 

— Sendo sincero, quero ser o maior. Trabalho muito para isso. Quero chegar la. Corn 

muita humildade, mas quero chegar. Tendo uma base forte de familia e de amigos, pego a 

Deus aue me de conhecimento nara lidar corn as nalavras. aue eu Dossa ser cada vez r 

9 
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no lugar para nunca perder a humildade. Quero ser urn dos nomes do humor, que e Citi) W211 

baita ferramenta para curar muitas doencas, como a depressao, que e o mal do seculo — 

reflete Eduardo. 

Palavras de outros humoristas 
fair Kobe 

"0 Badin e fantdstico. Retrata corn autenticidade os costumes e o linguajar do Interior. As 

pessoas se identificam, pois corn a simplicidade e o carisma do colono, ele traduz essa mistura 

cultural da imigracdo alemd e da italiana que formou a identidade do nosso povo." 

• André Damasceno 

"0 humor dele é moderno. Como é engenheiro, usa uma estrategia que sempre usei, que e o 

desequilibrio do raciocinio Idgico. Usar a ldgica para fazer humor. Esse é o segredo do Badin. Ele 

e carismdtico. Hoje, é o cara que mail Iota teatro no Rio Grande do Sul." 

Iotti 

"Badin acertou no filaio. Ele pegou na veia nas questoes da colonada, tern conhecimento de,  

causa. Quando aparece a mde dele de Barba, é impagdvel. Muito born o gringo nov 

Mais sobre: 	humor 	caderno doc 

COMENTARIOS 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIcA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE D2BITOS TRABALHISTAS 

Nome: A D DE MORAES EVENTOS 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 21.046.583/0001-61 

Certidao n°: 155244580/2019 
Expedicao: 13/10/2019, as 11:54:24 
Validade: 13/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

4111 	
Certifica-se 	q u e 	A 	D 	D E 	MORAES 	EVENTOS 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
21.046.583/0001-61, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidacao 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 sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao d 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal 
Internet (http://www.tst.jus.br). 

• 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAck0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacoes 
estabelecidas em sentenca condenataria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honordrios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Public() do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Previa. 

DW/idas e s ugeErt ties : cod tqts 	.bx 
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CA/ :A 
CAIXA ECONOWCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 21.046.583/0001-61 

Razao Social:AD DE MORAES EVENTOS ME 

Endereco: 	AV EDUARDO ANIBAL LOURENCON 99 SALA 3 / PARQUE DAS VINHAS / 
ITUPEVA / SP / 13295-000 

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, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

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

Validade:09/01/2020 a 07/02/2020 

Certificacao Numero: 2020010905483483401635 

Informagao obtida em 13/01/2020 09:36:07 

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

https://consulta-crEcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 	 1/1 



COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE SITUAQA0 CADASTRAL 
	

000 

Comprovante de Inscricao e de Situac5o Cadastral 

Cidadao, 

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

A informacao sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 

21.046.583/0001-61 
MATRIZ 
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oi  A670972A0r4nrunA 

NOME EMPRESARIAL 

A D DE MORAES EVENTOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

!PLUMS PRODUCOES 
PORTE 

ME 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

82.30-0-01 - Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposiyoes e festas 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

82.11-3-00 - Servicos combinados de escrItorlo e apt:do administrativo 
90.01-9-99 - Aries canIcas, espetaculos e atIvIdades complementares nao especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresario (Individual) 

LOGRADOURO 

R PHILOMENA IZZO ABDO 
NUMERO 

210 
COMPLEMENTO 

CEP 

13.295-000 
BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM ARCO IRIS 
MUNICIPIO 
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OF 

SP 
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ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUACAO CADASTRAL 

16/09/2014 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 13/01/2020 as 09:42:40 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 
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Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 21.046.583/0001-61 
NOME EMPRESARIAL: 	 A D DE MORAES EVENTOS 
CAPITAL SOCIAL: 	 R$80.000,00 (Oitenta mil reais) 

NAO HA INFORMACAO DE QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ 

• 



19/08/2019 

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

0 OV 2 6 

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

Nome: A D DE MORAES EVENTOS 
CNPJ: 21.046.583/0001-61 

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

Esta certidao 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 situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigOes 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 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 14:55:34 do dia 19/08/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 19/05/2020 
Codigo de controle da certidao: EDCF.8619.91DD.9EFD 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

• 
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Certidao n° 

Data e hora da emissao 

Val idade 

18080006012-08 

19/08/2019 09:23:37 

6 (seis) meses, contados da data de sua expedicao. 

Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo 0W27 

Debitos Tributarios Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo 

CNPJ /1E: 21.046.583/0001-61 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de S6o Paulo de apurar 
debitos de responsabilidade da pessoa juriclica acima identificada, é certificado 
que nao constam debitos declarados ou apurados pendentes de inscri0o na 
Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima 
identificado. 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a venficacao de sua autenticidade no sitio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br  
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ALVARA  
DE LICENQA 

Para: FUNCIONAMENTO E / OU LOCALIZAcA0 
EXERCICIO: 2019 

Nome/Razao Social: 
A D DE MORAES EVENTOS ME 

Endereco: RUA PHILOMENA IZZO ABDO 	 N.° 210 

Bairro: JARDIM ARCO IRIS 

• 
Complement°. 

Municipio: ITUPEVA 

Tipo/Ramo de Atividade:  

CEP 13.295-000 

U.F.SP. 

SERVIcOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIOES E 

FESTAS; SERVIcOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 

ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

Inscricao Municipal: 5.4.000008635 

Observagoes: Cadastrado nesta municipalidade desde 16.05.2017 

AFIXAR EM LOCAL VISIVEL 
Restricoes: Valid° enquanto atender as exigencias da legislacao em vigor. 

• 
Data de Validade.  1/12/2019 

Digitado por: 

Data de Emissao: 09/08 

ANDR ROSEIRA 
Chefe de'S.„ de p. Administrativo 

Matricula n° 6823 
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CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS  

MUNICIPIO DE ITUPEVA, ESTADO DE SAO PAULO, atraves 

de seu Departamento de Receitas e InformacOes 

Tributaries 	  

C E R T I F I C A, a pedido no processo adm. N.° 8199/2018, 

datado de 19/08/2019, que dos assentamentos existentes nesta secao, consta que nao ha 

debitos de impostos e taxas referentes a tributos mobiliarios, lanoados por esta municipalidade 

em nome da empresa denominada A D DE MORAES EVENTOS ME, CNPJ n.° 

21.046.583/0001-61, Inscricao Estadual n° 388.033.339.114 optante polo simples nacional e 

inscrita no Cadastro Municipal de Contribuintes CMC n.° 5.4.000008635, localizada a Av. 

Eduardo Anibal Lourenoon - 99 Parque das Vinhas neste municipio, ate a presente data. 

E ressalvo o direito da PREFEITURA cobrar quaisquer 

importancias a que venha julgar devida posteriormente, inclusive o ISSQN retido na 

fonte a presente certidao tern validade de 30 dias apos a emissao. 

MUNICIPIO DE, ITUPEVA, aos dezenove dias 

agosto do ano de dois mile dezenove. Eu, 	Adriana Ribeiro, C 	de Unidade de 

Inf. Tributarias, matricula n.° 6471 digitei e conferi, Celso Luiz Colletti Secretario 

Municipal de Fazenda, conferiu e assinou. 

Av. Eduardo Anibal Lourencon, 15 - Pq. das Vinhas I Itupeva-SP 
CEP 13.295-000 I lone: 11 4591-8114 
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PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIcA DO ESTADO DE SAO PAULO 

CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUICOES CIVEIS 

CERTIDAO N°: 9643889 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiga. 

A Diretoria de Servigo Tecnico de Informagoes Civeis do(a) Comarca de Sao Paulo -
Capital, no use de suas atribuiceies legais, 

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuigOes de PEDIDOS DE 
FALENCIA, CONCORDATAS, RECUPERAOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
01/08/2018, verificou NADA CONSTAR como reu/requerido/interessado em nome de: **************** 

A. D. DE MORAES EVENTOS ME, CNPJ: 21.046.583/0001-61, conforme indicagao constante do 
pedido de dertiad.*****.***.**************************************.**************—***********.********.***** 

Esta certidao nao aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a). Sao apontados os feitos corn situagao em andamento ja 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de Sao Paulo. 

A data de informatizacao de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
n° 53/2015. 

Esta certidao so tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidao é sem custas. 

Sao Paulo, 09 de agosto de 2019. 

PEDIDO N°: 
II ilin 11 II 

S 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema, 16 de janeiro de 2020 

Assunto: Pregdo Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 

• - Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitaga.o. 

Preliminarmente a autorizagdo solicitada via oficio datado de 16/01/2020, objeto: 
CONTRATAcA0 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO 
DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORAcAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR., 	o presente processo devera tramitar pelos setores 
competentes corn vistas: 

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

2 - A elaboracdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, i dicando a 
modalidade e o tipo de licitagdo a serem adotados no certarne; 

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

ip 4 - Ao exame e aprovaga.o das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Am lc° Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema, 16 de janeiro de 2020 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
• PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio datado de 16/01/2020, objeto: CONTRATAcAO DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM 
COMEMORAcAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR., 
informamos a existencia de previsao de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento 
das obrigagOes decorrentes da aquisicao constante do oficio numero supra, sendo que o 
pagamento sera efetuado através da Dota ao Or amentaria; 
DotagOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 4300 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.39.00.00 Do  Exercicio 

Cordialmente • 
Cleo-marlik ter 

Tec. Con RC: PR-1' 6483/0-2 
CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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CONTRATO N° XXX/ 2019 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A 

	

EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servicos corn fornecimento 
de material, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e 
Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ 
sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 
pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa XXXXX, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 	 , situada a 	 , XX, XXXXXX - CEP: XXXX 
- BAIRRO: 	 CIDADE/UF: 	 XX, neste ato representada 
pelo Sr(a). 	 , inscrito no CPF n° XXXXXX X, residente e domiciliado em 

/XX, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato 
nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as 
condigOes estabelecidas na licitacao realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 
XX/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigOes a 
seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. CONTRATACAO DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER 
REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR.. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para tod 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicOes expres 
Inexi bilidade N° XX 2019, juntamente corn a proposta da CONTRATADA. 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Codigo do 
produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

P xani_Xrego 
m 	o 

rego maxim° 
total 

1 57809 CONTRATAcAO DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 
COLONO" COM DURACAO DE 60 
(SESSENTA) MINUTOS A SER 
REALIZADO NO DIA 14 DE MARCO 
DE 2020. COM  0 INTUITO DE 
DESPERTAR ATRAVES DO 
HUMOR, A FELICIDADE, FATOS 
VIVIDOS, RISOS, LEMBRANCA DA 
FAMILIA E MUITA ALEGRIA, 
DURANTE 0 EVENTO DE 
COMEMORACAO DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, A 
SER REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

1,00 UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 12.720,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  

2.1. Os servigos e o fornecimento dos materiais contratados serao realizados por execucao 

indireta, sob o regime de empreitada por prego global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1. Os servigos e o fornecimento do material serao executados conforme o Processo de 

Inexigibilidade e a Proposta apresentada pela Contratada. 

3.2. A CONTRATADA devera executar os servigos e o fornecimento do material utilizando-

se dos materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos a serem prestados, 

conforme disposto no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

• 
4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servigos EXATAMENTE conforme especificagoes e disposto no 

Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao 

perfeito cumprimento das clausulas contratuais; 

b) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela agdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

c) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos 

serem executados, de conformidade corn as normas e determinagOes ern vigor; 

d) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao n.--141 .1 dos 

empregados que adentrarao o Orgao para a execugdo do servigo, os quais dee estar 

devidamente identificados por meio de cracha; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigageies trabalhistas, soci , previ. enciarias, 

• tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimplencia nao transfere 

responsabilidade a Administragao; 

0 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagOes da 

Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

g) Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestagao dos servigos; 

h) Nao permitir a utilizagdo do trabalho do menor; 

i) Manter durante toda a vigencia do contrato, ern compatibilidade corn as 

obrigagoes assumidas, todas as condigOes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao; 

j) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto 

nas condigoes autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 

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

servigos a 
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5.1.0 prazo para iniciar o servigo sera solicitado pela Secretaria Demandante 

5.2. Os servicos sera° executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada a Administragao. 

5.3. Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, 

promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

• 
seus servicos de acordo corn as determinagOes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da 

sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no 

curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, n. trma do 

contrato; 

• 1) Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam 

compatibilidade corn as obrigageres assumidas pela CONTRATADA, toda 

habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao. 

7. CLAUSULA strxhittRATMIEMMtklAb 
7.1. 	8 vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

as, ern 

toes de 

8.1. 	0 valor do contrato é de R$ R$ 12.720,00 (Doze Mil, Setecentos e Vinte Reais). 

8.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e 

indiretas decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 

materials de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6 (seas) meses, a partir da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipOteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 

da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/xx/2020 e 

encerramento em xx/xx/xxxx. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela 
Unica. 

10.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao 
recebimento definitivo do fornecimento do servico. 

10.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, 
• nos enderecos eletremicos: empenho(&,capanema.pr.gov.br  e/ou 

comprasAcapanema.pr.gov.br, ou entregue em maos das servidoras designadas, para fins 
de liquidacao de empenho.  

10.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
10.5. 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. 

10.6. Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 

10.7. A nota fiscal devera ser emitida pela prOpria Contratada, obrigatoriamente corn o 
rramero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de 
pregos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn outros 
CNPJs. 

10.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e c mentos 
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagdo ou jun 	 stro de 
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efe 	s caso a 
CONTRATADA apresente situagao regular. 

• 10.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularida 	necedor 
nao gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obri - de reajustamento 
ou atualizagao monetaria do valor devido. 

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

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 

respectivo mes do pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugdo, sem prejuizos de quaisquer outras 
disposigOes contratuais. 

10.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 
sob pena de aplicacao das sangoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o 
pagamento ficard pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-132I 
CAPANEMA - PR 
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hipertese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a regularizagao da situacao, nao acarretando 
qualquer Onus para a Contratante. 

10.14. Administracao somente efetuara o pagamento apt.'s a ocorrencia das 
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisigao ou 
prestacao de servico contratado; ou 

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

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

• 10.18. A Administragdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagOes devidas pela contratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditeirio e a ampla defesa, corn 
os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

10.20. E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 

10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

10.21.1. Ao final da execugao contratual, conforme previsto no Edital, a 

CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal da aquisicao/servicos executados. 

10.21.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias iiteis, contados a partir 

da data da apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em p te, a Nota 

relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade da aquis o servigos 

executados. 

• 10.21.3. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas o 	cos e/ou 

fornecimentos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regul. ' 	ograma na 

etapa subsequente. 

10.21.4. A aprovagao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servicos 

executados. 

	

10.22. 	ApOs a aprovagao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos e o fornecimento dos 

materiais efetivamente executados. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela 

Secretaria Municipal da Familia e do Desenvolvimento Social ou circunstancia que impeca a 

liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento 	 apOs a comprovacao 

da regularizaca.o da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta 

eletronica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, 

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagao 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

• 
10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 

observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e 

contribuigaes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficard condicionado 

apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Ban.caria de Credit°, mediante 

depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, 

ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 

10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como itida a 

ordem bancaria para pagamento. 

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que 	ha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato 

• 10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Con ado tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser 	escido 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: 

(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. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
11.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabera a CONTRATADA 

apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual 
competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificagao dos materiais e/ou dos servicos 
executados, para fins de recebimento definitivo. 

11.1.1. 0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao 
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos 
executados, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela solicitacao, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e materiais, 
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais 
pendencias verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao 
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

11.3. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca 
por outro sem defeito, ou de acordo corn a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro 
do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem aplicadas as sancOes estabelecidas, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de troca. 

11.3.1. Na hipOtese de o termo de recebimento definitivo nao ser el- D orado 
tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento defi v itiv. no dia 
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos rt-F •) dias 
anteriores a exaustao do prazo. 

11.3.2. 
 

recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em -1 quer poca, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 
disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

12.1. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos 

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

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional program.atica Fonte 
de 

recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 
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2020 4300 
	

11.005.08.244.0801.2043 000 
	

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 
exercicio subsequente correrao a conta das dotagoes orgarnentarias indicadas em termo aditivo 
ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMILI:WARTA - FISCALIZACAO  
14.1.A execucao dos servicos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto 

de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, 
para este fim especialmente designado, corn as atribuigOes especificas determinadas na Lei n° 
8.666, de 1993, conforme detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 
apresentada. 

	

0.0.1. 	0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a 
experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servicos e o 
fornecimento dos materiais. 

	

0.1. 	0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item 
nao excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos 
na execugao dos servicos contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora 
contratados, prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 

apresentada. 

0.2. As determinagOes e as solicitagoes formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

1. CLAUSULA DECIMA ()UINTA - DAS ALTERACOES  

• 
1.1. 

	

Eventuais3. 	alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 199  

	

1.2. 	A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os 
acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

	

1.2.1. 	As supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

1.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o 
reajuste sera convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o 
indice INPC/IBGE. 

2. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

2.1. 	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; 
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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 inidoneo; 

Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

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

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

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

16.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora 
de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a 
Contratada estara sujeita as sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 
II- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao dos 

servicos, 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 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a1  qualquer 
clausula ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "1r d te item, 
aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de escisao do 
• contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da Cont = tad , havendo 

a possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 
e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certam , quando configurada a 

inexecucao total do contrato. 
III- Suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de contratar 

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

IV- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao 
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 
a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 
prazo de 02 (dois) anos. 

16.4. 	As sancOes de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo 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 condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 
16.5. 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. 

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

16.7. A sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administragao ThAblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitagao. 

16.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levard em consideragdo a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 

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

16.11. As penalidades sera() obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

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

17. CLAUSULA DECIMA 	 MEDIDAS ACAUTELADORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo 	podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 	forma 

de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

18. CLAUSULX.DEC 	 A4RESCISAdi CIITRAtIAL 
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da propo a apr entada, 
especificagOes, projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, memorials, 
projetos, prazos e proposta apresentada; 

c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 
impossibilidade da conclusao do servigo e do fornecimento dos materials, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servico e na entrega dos materials; 
e)A paralisagao do servigo e do fornecimento dos materials, sem justa causa e previa 

comunicagao a Administragao; 
f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagao da contratada corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao 
admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administragao e autorizagdo em contrato. 
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i) 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

k) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

1) 	A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execugao do contrato; 

n) Raz6es de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que ester 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administragao, dos servigos, acarretando modificagao 
do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

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

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administragao decorrentes do servigo e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, 
salvo em caso de calamidade gablica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, 
assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes 
ate que seja normalizada a situagao; 

r) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para 
execugao do servigo e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularm 	 ovada, 
• impeditiva da execugao do contrato; 

t) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 	, sem 
prejuizo das sangOes penais cabiveis. 

18.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera pr 	a de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado 
o contraditorio e a ampla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e 
fundam.entada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida 
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolugao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.6. A rescisao por descumprimento das clansulas contratuais acarretard a execugdo 
da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
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indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 
limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alern das sancees previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigaes 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 transcricees. 

20. CLAUSULA ViGESINWDA7,0UBLICACAO 

20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 
411) sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia util  

do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. WATsu.aa 	 Pbko 
21.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem 

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

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

CAPANEMA, xx/xx/2019. 

• 
AMERICO BELLE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPEVA 
Secretaria da Fazenda 

Nota Fiscal de Servigos Eletronica - NFS-e 

NICimero da NFS-e 

104 
Data/Hora EmIssito 

08/12/2019 	17:12:36 

CNPJ: 	45.780.061/0001 57 
Enderego: AVENIDA EDUARDO ANIBAL LOUREKON 	15 
Bairro: P0 DAS VINHAS 	CEP: 13295000 	Cidade: 	ITUPEVA 	UF: SP 

Codigo de Valldayllo 

YOM7p8o816 

Prestador de Servigos 
Nome/Razao Social: A D DE MORAES EVENTOS - ME 

CPF/CNPJ: 	21.046.583/0001 	61 	INSCR. MUNIC.: 	5.4.000008635 

Endereco: 	AV EDUARDO ANIBAL LOURENCON, 	Nr. 	99 - PQ DAS VINHAS 

Cidade: 	ITUPEVA 	 UF: SP 	 CEP: 	13295-000 

Tomador de Servicos 
Nome/Razao Social: 	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS 

CPF/CNPJ 	92.457.217/0001 	43 

Enderego: 	Rua VINTE E UM DE ABRIL, 	Nr. 	163 - CENTRO 

Cidade: 	SILVEIRA MARTINS 	 UF: RS 	 CEP: 	97195-000 

E-mail: 	turismo@silveiramart ins . rs . gov.br 

Contato: 	JOS IANE 	 Fone/Fax1: 	5532244800 	 Fone/Fax2: 

Descrigao Resumida dos Servigos: 
APRESENTACAO DO HUMORISTA BADIN 0 COLONO 

Descrigao Detalhada dos Servigos: 

Apresentacao do humorista "Badin o colono" na cidade de Silveira Martins - RS, 	no 
dia 08/12 no Evento VI Natal Iluminado. 

7.'  
/ 

Valor Total Bruto RS 

12.000,00 

Valor Total Deduo6es RS 

0,00 

Valor Base Calculo RS 

12.000,00 

Aliquota Aplicada (%)._-------- 

3,00 
Valor do ISSQN R$ 

360,00 
C6d. Atividade 

1201 

C6d. Atividade 
ESPETACULOS TEATRAIS 

Consulte a autenticidade dessa NFS-e através do site: 

HTTP://WWW.ITUPEVA.SP.GOV.BR  

Competencia da NFS-e: 	12/2019 	I 	Recolhimento: 	Tributado no Tomador 

Atividade de Retencao?: 	Sim 	Local do Servigo: Outro Municipio 

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITUPEVA 
Secretaria da Fazenda 

Nota Fiscal de Servigos Eletronica - NFS-e 

NOmero da NFS-e 

91 

Data/Hora Ernissio 

01/10/2019 19:29:13 

CNPJ: 	45.780.061/0001 57 

Enderego: AVENIDA EDUARDO ANIBAL LOUREKON 	15 

Bairro: PQ. DAS VINHAS 	CEP: 13295000 	Cidade: 	ITUPEVA 	UF: SP 

C6cligo de Valiclagio 

Pli3E5j4Q0 

Prestador de Servigos 

Nome/Razao Social: A D DE MORAES EVENTOS - ME 

CPF/CNPJ: 	21.046.583/0001 	61 	INSCR. MUNIC.: 	5.9.000008635 

Enderego: 	AV EDUARDO ANIBAL LOURENCON, 	Nr. 99 - PQ DAS VINHAS 

Cidade: 	ITUPEVA 	 UF: SP 	 CEP: 	13295-000 

Tomador de Servigos 

Nome/Razao Social: 	CRISTIANO CARAFFA CASALI E CIA LTDA ME 

CPF/CNPJ 	00.396.095/0001 	08 

Enderego: 	Rua GUERINO RIGO, 	Nr. 	66 - SALA 02 - CENTRO 

Cidade: 	SANTA ROSA 	 UF: RS 	 CEP: 	98780-328 

E-mail: 	cr is t ia nocca sa 1 i@hotma il . com 

COntatO: 	CRISTIANO 	 Fone/Fax1: 	55 99169-9088 	 Fone/Fax2: 

Descrigao Resumida dos Servigos: 
SHOW DO HUMORISTA BADIN 0 COLONO 

Descrigao Detalhada dos Servigos: 

Show Badin - 0 Colono junto ao projeto 15 Feira do Livro de Santa Rosa - RS. 

DESPESA FINACIADA PELA LEI 13.490/10 PRO-CULTURA RS 

Valor Total Total Bruto R$ 

19.000,00 

Valor Total Deduciiies RS 

0,00 
Valor Base Cilculo RS 

19.000,00 

Aliquots Aplicada (%) 

3,00 

Valor do ISSQN RS 

420,00 
Cod. Atividade 

1201 

C6d. Atividade 
ESPETACULOS TEATRAIS 

Consulte a autenticidade dessa NFS-e através do site: 

HTTP : / /WWW . I TU PEVA . SP . GOV.BR 

Competencia da NFS-e: 	10/2019 	 Recolhimento: 	Tributado no Tomador 

Atividade de Retengao?: 	Sim 	Local do Servigo: Outro Municipio 

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Badin 0 Colono <badinocolono@gmail.com> 

Enviado em: 	 quinta-feira, 23 de janeiro de 2020 08:43 

Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Re: CONTRATO SOCIAL 
Anexos: 	 Silveira Martins.pdf; Nota Santa Rosa.pdf 

Born dia, segue em anexo as notas fiscais... 

Obrigado, a disposicao 

Em qua., 22 de jan. de 2020 as 13:48, <aboiolicitacao@capanema.prgov.br> escreveu: 

Born dia, precisamos copia de 2 contratos diferentes efetivados corn outras prefeituras ou entidade, para justificar 

o Processo de inexigibilidade. 

• 
De: Badin 0 Colono <badinocolono@gmail.com> 

Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 10:26 

Para: apoiolicitacao@capanema.corgov.br  

Assunto: Re: CONTRATO SOCIAL 

Born dia, segue em anexo o contrato social. 

disposicao, 

Em seg., 13 de jan. de 2020 as 10:10, <apoiolicitacao@capanema.prgov.br> escreveu: 

Born dia, 

Por gentiliza enviar copia do contrato social para darmos andamento ao processo de Inexigibilidade para 

contratagao do show. 

Fico no aguardo. 



SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

   

• 
Adriano Moraes - 11.97594-7991 

41triano Moraes - 11.97594-7991 
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Eduardo GL7S1t vo Christ 
CPF no 024.218.300-01 
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Rua Ibilia,110 - 99700-014 -
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1,40 
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CARTA DE EXCLUSIVIDADE 

Is 

Por este instrumento, Eduardo Gustavo Christ, RG no 109965434, CPF no 024.218.300-
01, residente e domiciliado na Rua Santa Ines, 200, Morada do Sol — Erechim, reconhecido 
pelo nome artistico de "Badin o colono", para todos os fins de direitos e obrigaceies, 
concede a empresa Iplums Producoes Artisticas CNPJ 21.046.583/0001-61, 
representado legalmente por Adriano Dias de Moraes, RG 454571537, CPF no 
313.159.108-02, residente na Rua Philomena Izzo Abdo, 210 — Jd. Arco Iris — Itupeva, a 
exciusividade de representacao artistica do Humorista "Badin o colono" podendo a 
representante aqui constituido apresentar propostas projetos culturais referentes a 
espetaculos musicais e teatrais, requerer, assinar contratos e outros instrumentos juridicos 
similares, receber valores financeiros referentes a caches artisticos ou patrocinios, emitir 

• notas fiscais e recibos de quitack, corn recoihimento dos tributos previstos na legislacao 
vigente. 

Erechim, 04 de outubro de 2018 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

PARECER JURIDICO N° 29/2020 

INTERESSADO: Comissiio Permanente de Licitacees 

ASSUNTO:lise previa a Inexigibilidade de Licitacito no 03/2020 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAcAO. CONTRATAcA0 
DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO. POSSIBILIDADE. 
DOCUMENTAcAO SATISFATORIA. JUSTIFICATIVA DA 
ESCOLHA DO PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO. 
COMPROVAQA0 DA CONSAGRAcA0 PELA OPINIAO PUBLICA. 
CERTIDAO MUNICIPAL VENCIDA. PARECER FAVORAVEL 
CONDICIONADO. 

1. CONSULTA: 

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

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

inexigibilidade de licitacao para a contratacao de show de stand-up comedy "BADIN, 

0 COLONO" a ser realizado no dia 14/03/2020 em comemoracao ao Dia 

Internacional da Mulher no Municipio de Capanema/ Pr, conforme condicOes e 

especificacOes contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 7.537/2019 - fl. 01; 

II) Solicitacao e justificativa para contratacao - fls. 02, 03/04; 

III) Projeto Basic() - fls. 05/06; 

IV) Orcamento e Proposta da futura contratada - fl. 07/08 e 44/47; 

V) Documentacao da futura contratada - fls. 09/30; 

VI) Carta de Exclusividade da Banda para o Empresario - fls. 48; 

VII) Notas Fiscais de servicos anteriores prestados pelo artistes Eduardo 

Gustavo Christ "Badin, o Colono" - fls. 44 e 45; 

VIII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 31; 

IX) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 32; e, 

X) Minuta do Contrato - fls. 33/43. E o relatOrio. 

2. PARECER: 

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

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

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

Procuradoria.rornantigcapanerna.prgov.br  

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Mtnicipio 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 

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 

observacCies 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 recomendacties 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 obrigateria, os quais, para nao 

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

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

objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

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

• justificativa da contratacao. 

Ante as questiies acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacio: da inexigibilidade da licitacao 

Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de licitacao para contratacao 

de profissional de qualquer setor artistico através de empresario exclusivo, nos 

termos do art. 25, III da Lei 8.666/93. 

Nesse rumo, dispOe o referido dispositivo legal: 

"Art. 25. E inexiglvel a licitagew quando houver inviabilidade de competicao, 
em especial: 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
	Pagina 2 de 

Fone:46-3552-1321 - roma! 202 - Fax:46-3552-1122 
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III - para contratacao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou 
através de empresdrio exclusivo, desde que consagrado pela critica 
especializada ou pela opiniao publica." (destaquei) 

Impende-se esclarecer que a inexigibilidade da licitacao, quando 

caracterizada, so libera a Administracao Pitblica da promocao do procedimento 

formal da concorrencia. Todavia, todas as demais etapas procedimentais (autorizacalo 

da autoridade competente, verificacao da existencia de recurso prOprio para custear 

a despesa, autuacao do processo, verificacao da personalidade juridica, capacidade 

tecnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal da pretensa contratada, instrucao 

• do processo coin justificativas do preco e da escolha da contratada, celebracao do 

contrato, publicacao do extrato do contrato etc.) devern ser abservadas. 

Destarte, para possibilitar a contratacao direta, deverao ser atendidos 

os seguintes requisitos: 

1) Justificativa da solicitacao: A Administracao, ao solicitar a aquisicao 

do bem ou servico, devera comprovar a sua necessidade, bem como demonstrar que 

o profissional do setor artistico que se pretende contratar a consagrado pela critica 

especializada ou pela opiniao 

2) A contratacao deve ser realizada diretamente corn o profissional do 

setor artistico ou através de empresario exclusivo. 0 contrato administrativo deve ser 

firmado entre a Administracao Municipal e o profissional do setor artistico; ou entre 

• a Administracao Municipal e o empresario exclusivo do profissional do setor artistico. 

Neste ultimo caso, a imprescindivel que seja acostado no PA cOpia de instrumento 

contratual que comprove a relacao de representacao exclusiva entre o artista e aquele 

que se nomeia empresario, para, assim, configurar a impossibilidade de competicao 

licitatoria. 

Nesse interim, depreende-se das fls. 05/06 do PA, que hA a justificativa 

proveniente da Secretaria da Familia argumentando acerca da necessidade da 

contratacao dos servicos artisticos, cujo texto passo a reproduzir: 

"JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 
(--) 
Esta Dispensa de Licitagdo se faz necessaria para que se possa realizar 
o evento de comemoracao do Dia Internacional da mulher do 
Municipio de Capanema -PR. 
A presente Inexigibilidade de licitacdo funda-se na inviabilidade de 

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

Procuradona.romanticapanerna.pr.gou.br  
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competicao, tendo em vista que o ESPETACULO "BADIN 0 COLONO", 
que ester sendo contratado é representado pela empresa AD DE 
MORAES EVENTOS que detem exclusividade para vender os shows e 
agendar qualquer tipo de evento em nome de Eduardo Gustavo Christ 
na peca (BADIN 0 COLONO), conforme carta de exclusividade 
"documento anexo". 
O personagem BADIN ganhou o coracao das pessoas. Os nOmeros 
atualmente ja passam de 2,2 milhOes de seguidores no Facebook e 
mais de 400 milhOes de visualizacOes na internet. Ele ja passou por 
mais de 500 cidades, se apresentando para mais de 400 mil pessoas. 
O comediante hoje faz em media 20 shows por mes nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Mato Grosso do Sul, Sao 
Paulo, Goias e Rio de Janeiro, passando tambem por paises como 
Argentina e Paraguai. 
Por outro lado, o Municipio de Capanema foi colonizado por imigrantes 
vindos do Rio Grande do Sul e, em grande nOmero, de origem italiana, 
os quais desbravaram essa terra que ate entao era apenas um local de 
mata fechada. Assim, os colonos que aqui fixaram suas raizes, e hoje 
seus descendentes, identificam no personagem BADIN 0 Colono o 
retrato de sua histOria, tradicao e cultura. Nesse sentido, buscando 
em oferecer as mulheres capanemenses um evento diferenciado, corn 
urn artista de renome nacional e cuja apresentacao propicia as 
mulheres uma forma de valorizacao da cultura local, das agricultoras 
e da comunidade em geral, alern do valor cabivel em nosso orcamento, 
é que se justifica a presente contratacao. 
Para se ter a grandiosidade de espetaculo que se deseja propiciar as 
mulheres capanemenses, HA NECESSIDADE QUE 0 EVENTO SEJA 
DE COMPETENCIA, SERIEDADE E EXPERIENCIA, proporcionando 
assim urn dia inesquecivel para estas mulheres que lutam diariamente 
por seus direitos junto a sociedade. (...) 
Capanema-PR, 16 de janeiro de 2020. 

Valdeci Alves dos Santos 
Resposavel pela Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento 
Social" (Excerto extraido da justificativa de fts. 05/06) 

Observando expressamente os dizeres do art. 25, III da Lei n° 

8.666/1993, sabe-se que e permitido a Administraedo promover a contrataedo direta, 

atraves da Inexigibilidade de Licitaedo, de profissional do setor artistico, diretamente 

ou atraves de empresdrio exclusivo. 

Neste ponto é importante alertar que o legislador federal possibilitou 

apenas a contratacao direta do profissional do setor artistico diretamente,  a fim 

de evitar que intermediarios tornem a contrataedo mais onerosa aos cofres ptIblicos; 

ou por meio de ou através de empresario exclusivo,  pois, em havendo pluralidade, 

cabivel é a licitaedo diante da viabilidade de compelled°. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	Pagina 4 de 	 
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Joel de Menezes Niebuhrl esclarece que "a proibicao de contratar com 

empresario nao exclusivo e medida prestante a impedir que terceiros aufiram ganhos 

desproporcionais a custa dos artistas". 

Analisando detidamente o PA, nota-se que restou encartado a fl. 48, 

carta de exclusividade concedida por Eduardo Gustavo Christ, reconhecido pelo 

nome artistico "Badin, o Colonel' nomeando e constituindo como seu empresario 

Iplums ProducOes Artisticas, inscrita no CNPJ 21.046.583/0001-61, na pessoa de 

seu representante legal, Adrian() Dias de Moraes, inscrito no CPF, sob o n° 

313.159.108-02. 

No caso ern questao, a carta de fl. 48 atesta que a contratacao 

pretendida sera realizada através de empresario exclusivo, portanto, de acordo corn 

o explicitado artigo 25, III, da Lei 8.666/1993. 

Sobre a relatividade da analise da consagracao do artista, escreve Jos6 
dos Santos Carvalho Filho2: 

Entendemos que consagracao e fator de extrema relatividade e 
varia no tempo e no espaco. Pode urn artista ser reconhecido, 
por exemplo, apenas ern certos locais, ou por determinado 
pitblico ou criticos especializados. Nem por isso devera ele ser 
alijado de eventual contratacao. A nosso sentir, quis o legislador 
prestigiar a figura do artista e de seu talento pessoal, e, sendo 
assim, a arte a que se dedica acaba por ter prevalencia sobre a 
consagracao. 

De fato, nao ha um conceito padrao sobre o qtie seria "consagracao pela 

critica especializada" ou "consagracao pela opinido ptIblica". Como afirmado alhures, 

sao termos juridicos indeterrninados, que possibilitam certa dose de subjetivismo. 

Nesse sentido, convem destacar que a trajetbria e a materias 

reproduzidas as fls. 09/20, que atestam a consagracao pela opiniao publica do 

Humorista "Badin, o Colono". 

Quanto a comprovacao da regularidade do preco praticado pela futura 

contratada, nota-se que as copias das Notas Fiscais acostadas as fls. 44/45, 

1 Dispensa e Inexigibilidade de Licitacao Pnblica - Sao Paulo - 2003 - Dialetica - p. 204 

2 Manual de Direlto Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 236. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ema, 30 de janeiro de 2020. 

Romanti EzerA53arbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

demonstram que o Humorista "Badin, o Colono" tem cobrado condizente corn a 

proposta ofertada a fl. 08 ao Municipio de Capanema/Pr pelo Show no evento ern 

comemoracao ao dia da muffler, que ocorrera no dia 14/03/2020. 

Portanto, nos termos do Orcamento de fl. 08 e disposicOes do Projeto 

Basic() a possivel observar que o Humorista "Badin, o Colono" se compromete a 

prestar os servicos de show de stand-up comedy "Badin, o Colono" no evento 

denominado "Comemoracao ao Dia Internacional da Muffler no Municipio de 

Capanema/ Pr, que acontecera no dia 14/03/2020, no Parque de ExposicOes 

Municipal. 

A partir de uma analise meramente documental, considerando os 

valores cobrados pelo referido Humorista em servicos anteriores, esta Procuradoria 

conclui que o valor do orcamento de fl. 08 mostra-se razoavel. 

2.2. Do contrato de prestacao de servicos 

Denota-se da minuta contratual anexada a presenca das clausulas 

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

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

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

suas alteracties posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, desde que atualizada a certidao de fl. 29, esta 

Procuradoria se manifesta pela possibilidade da contratacao por inexigibilidade de 

licitacao, corn a ressalva da necessidade de posterior ratificacao e publicacao na 

imprensa official do Municipio. 

Outrossim, rubrica-se o PA corn o intuito de identificar a documentacao 

examinada. 

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

ecretario Mu 

LETTI 

ipal de Fazenda 

  

Municipio 
de Itupeva 

**,40. Odk.in 

Secretana 
de Fazenda 

  

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS  

MUNICIPIO DE ITUPEVA, ESTADO DE SAO PAULO, através 

de seu Departamento de Receitas e I nformacOes 

Tributarias 	  

C E R T I F I C A, a pedido no processo adm. N.° 8199/2018, 

datado de 15/01/2020, que dos assentamentos existentes nesta secao. consta que nao ha 

debitos de impostos e taxas referentes a tributos mobiliarios, lancados por esta municipalidade 

em nome da empresa denominada A D DE MORAES EVENTOS ME, CNPJ n.° 

21.046.583/0001-61, Inscricao Estadual n° 388.033.339.114 optante pelo simples nacional e 

inscrita no Cadastro Municipal de Contribuintes CMC n.° 5.4.000008635, localizada a Av 

Eduardo Anibal Lourencon - 99 Parque das Vinhas neste municipio, ate a presente data. 

E ressalvo o direito da PREFEITURA cobrar quaisquer 

importancias a que venha julgar devida posteriormente, inclusive o ISSQN retido na 

fonte a presente certidao tern validade de 30 dias apos a emissao. 

MUNICIPIO DE, ITUPEVA, aos quinze dias do mes de 

janeiro de dois mil e vinte .Eu, 

 

Adriana Ribeiro, Chefe de Unidade de 

  

Inf. Tributaries, matricula n.° 6471 digitei e conferi. Celso Luiz Colletti Secretario 

Municipal de Fazenda, conferiu e assinou. 

Av. Eduardo Anibal Lourencon, 15 - Pq. das Vinhas I Itupeva-SP 
CEP 13.295-000 Fone: 11 4591-8114 



Municipio de Capanema - PR 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAcA0 N° 03/2020 

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: A D DE MORAES EVENTOS 

CNPJ: 21.046.583/0001-61 
• ENDERECO: RUA PHILOMENA IZZO ABDO, 210., BAIRRO JARDIM ARCO IRIS 

ITUPEVA- SP - CEP: 13.295-000 
E-MAIL: badinocolono@gmail.com  

Objeto: CONTRATA00 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER 
REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 
8.666 93. 
Item COdigo do 

produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Preto 
maximo 

Preto maxim() 
total 

1 57809 CONTRATA00 DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 
COLONO" COM DURA.0.0 DE 
60 (SESSENTA) MINUTOS A SER 
REALIZADO NO DIA 14 DE 
MARCO DE 2020. COM  0 
INTUITO DE DESPERTAR 
ATRAVES DO HUMOR, A 
FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 
RISOS, LEMBRANCA DA 
FAMILIA E MUITA ALEGRIA, 
DURANTE 0 EVENTO DE 
COMEMORA00 DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, A 
SER REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

1,00 UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 12.720,00 

Total: R$ 12.720,00 (Doze mil, setecentos e vinte reais) 
Data de assinatura: 30/01/2020 
Data do inicio da vigencia: 30/01/2020 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigol de. Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3.5.52-1321 
CAPANEMA-PR 
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Prefeito Municipal 
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 03/2020 

Fica Inexigivel de licitacab, na forma do Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas 
alteracaes posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da 
Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema - PR para CONTRATAcA0 DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM 
COMEMORA00 AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR.. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: A D DE MORAES EVENTOS 

CNPJ: 21.046.583/0001-61 

•
ENDEREcO: RUA PHILOMENA IZZO ABDO, 210, BAIRRO JARDIM ARCO IRIS 
ITUPEVA- SP - CEP: 13.295-000 
E-MAIL: badinocolono@gmail.com  

VALOR TOTAL: R$ 12.720,00 (Doze mil, setecentos e vinte reais) 

Item Codigo do 
produto/ 
servieo 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Preto 
maldrno 

Preto maximo 
total 

1 57809 CONTRATAcA0 DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 
COLONO" COM DURAcAO DE 
60 (SESSENTA) MINUTOS A SER 
REALIZADO NO DIA 14 DE 
MARV) DE 2020. COM  0 
INTUITO DE DESPERTAR 
ATRAVES DO HUMOR, A 
FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 
RISOS, LEMBRAKA DA 
FAMILIA E MUITA ALEGRIA, 
DURANTE 0 EVENTO DE 
COMEMORA00 DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, A 
SER REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

1,00 UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 12.720,00 

Capanema, 30 de janeiro de 2020 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA- PR 
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RATIFICA00 DE INEXIGIBILIDADE DE LicrrAcAo N° 03/2020 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Licitacao para o 

CONTRATA00 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO 

DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORA00 AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR.., conforme parecer Juridico fundamentado no art. 25, incisos 

III da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicdo, em especial: 

III- para contratacao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou através de 

empresario exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinido 

VALOR TOTAL: R$ 12.720,00 (Doze mil, setecentos e vinte reais) 
Item Codigo do 

produto/ 
servico 

Nome do produto / servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Preto 
maxim° 

Preto maximo 
total 

1 57809 CONTRATA00 DE SHOW DE 
STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 
COLONO" COM DURA00 DE 
60 (SESSENTA) MINUTOS A SER 
REALIZADO NO DIA 14 DE 
MARCO DE 2020. COM  0 
INTUITO DE DESPERTAR 
ATRAV -ES DO HUMOR, A 
FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 
RISOS, LEMBRAKA DA 
FAMILIA E MUITA ALEGRIA, 
DURANTE 0 EVENTO DE 
COMEMORA00 DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER, A 
SER REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

1,00 UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 12.720,00 

Capanema, 30 de janeiro de 2020 

rico Bell 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Sou72,1080 - Celan) - 85760-000 
Fonc:(16)35.52-1321 
CAPANEMA - PR 
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►j  9 
DADES DE KARATE, TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANcA 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCRE-
DO NEVES E JANETE KATZWINKEL PERTENCENTES AO MU-
NICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREcOS. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art.109, 41° da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitacao em eplgrafe, 
apresentando os vencedores pelo criterio menor preco Por Item; 
Forn“edor Item Produto/Servico Mama Quantidade Preto 
FAVLER LUCIANO 
TRAPP FACCIO 

2 AULA DEGINASTICA II 10000 DE AT- 
LETISMO COM INSTRUTOR CAPACITADO 
CONFORMS EXIGENCIA DO TERMO DE 
REFERENCIA. 

AGF GLOBAL 800,00 26,90 

HEVERTON CAR- 
LOS VEIT - ME 

3 AULA DE KARATE, MINISTRADA POR 
PROFISSIONAL QUE ATENDA AS EXIGEN- 
CIAS DO TERMO DE REFERENCIA 

HEVERTON 
CARLOS VEIT 
- ME 

1.500,00 35,90 

AGENCIA FORCE 
LTDA - ME 

4 AULA DE TEATRO COM INSTRUTOR CA- 
PACITADO CONFORME ESPECIFICACOES 
DO EDITAL 

ESCOLA DE 
ARTES FORCE 

800,00 38,00 

CURSOS PROFIS- 
SIONALIZANTES 
OMEGA LTDA -ME 

5 HORA/AULA DE DANCA E ATIVIDADES 
RECREATIVAS, MINISTRADA POR 
PROFISSIONAL QUE ATENDA AS EXIGEN-
CIAS DO EDITAL. 

'OMEGA 800.00 26,80 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade 'Pregao 

„dal N° 122/2019, é de R$ 127.210,00 (Cento e Vinte e Sete Mil, 
tos e Dez Reais). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicaes em 
trario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana trinta 
dias de janeiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

res 
Duz 

con- 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°19/2020 
Pregao Presencial N° 0122/2019 
Data da Assinatura: 30/01/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 AGENCIA FORCE LTDA - ME 
Objeto: CONTRATAcA0 DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR AULAS NAS ESPECIALIDADES DE KARATE, 
TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DAKA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JAN-
ETE KATZWINKEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAP-
ANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 

la
REcOS.. 
for total: R$ 30.400,00 (Trinta Mil e Quatrocentos Reais) 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRKOS N°20/2020 
Pregao Presencial N° 0122/2019 
Data da Assinatura: 30/01/2020. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA 
Objeto:CONTRATAcAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR AULAS NAS ESPECIALIDADES DE KARATE, 
TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANQA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JAN-
ETE KATZWINKEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAP-
ANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
PREcOS.. 
Valor total: R$ 21.440,00 (Vinte e Urn Mil, Quatrocentos e Quarenta 
Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

-ME 

DE 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS N°21/2020 
Pregao Presencial N° 0122/2019 
Data da Assinatura: 30/01/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO 
Objeto:CONTRATAcAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR AULAS NAS ESPECIALIDADES DE KARATE, 
TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JAN-
ETE KATZWINKEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAP-
ANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREcOS.. 
Valor total: R$ 21.520,00 (Vinte e Urn Mil, Quinhentos e Vinte Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°22/2020 
Pregio Presencial N° 0122/2019 
Data da Assinatura: 30/01/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 HEVERTON CARLOS VEIT - ME 
Objeto:CONTRATAcAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR AULAS NAS ESPECIALIDADES DE KARATE, 
TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANA NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JAN-
ETE KATZWINKEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAP-
ANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREcOS.. 
Valor total: R$ 53.850,00 (Cinqiienta e Tres Mil, Oitocentos e Cinqfienta 
Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 
03/2020 

Ratifico em todos os seus termos e reconheco a Inexigibilidade de Lici-
tacio para o CONTRATAcA0 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY 
"BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM 
COMEMORAcA0 AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR.., conforme parecer Juridico funda-
mentado no art. 25, incisos III da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de corn-
pelicao, em especial: 
III- para contratacao de profissional de qualquer setor artistico, direta-
mente ou atraves de empresario exclusivo, desde que consagrado pela 
critica especializada ou pela opiniao piiblica. 
VALOR TOTAL: R$ 12.720,00 (Doze mil, setecentos e vinte reais) 
Item Codigo do pro- 

duto/servir 
Nome do produto/servIco Quantldade Unidade Preco maxim, Preco maxlmo 

total 
I 57869 CONTRATACAO DE SHOW 

DE STAND-UP COMEDY "BA-
DIN, 0 COLONO" COM DU-
RACAO DE 60 (SESSENTA) 
MINUTOS A SER REALIZADO 
NO DIA 14 DE MARCO DE 
2020. COM  0 INTUITO DE 
DESPERTAR ATRAVES DO 
HUMOR. A FELICIDADE, 
FATOS VIVIDOS, RISOS, 
LEMBRANCA DA FAMILIA 0 
MUITA ALEGRIA. DURANTE 
O EVENTO DE COMEMO-
RACAO DO DIA INTERNA-
CIONAL DA MULHER. A SER 
REALIZADO NO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR. 

.I.00 	- 'UN 12.720,00 12.720,00 

TOTAL 

Capanema, 30 de janeiro de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 23/2020 
Processo inexigibilidade N° 03/2020 
Data da Assinatura: 30/01/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 



Contratada: 	 A D DE MORAES EVENTOS . 
Objeto: CONTRATACAO DE SHOW DE STAND-UP COMEDY 
"BADIN, 0 COLONO" A SER REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM 
COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 
Valor total: R$12.720,00 (Doze Mil, Setecentos e Vinte Reais). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

DECRETOS 

  

DECRETO N° 6.734 , DE 23 DE JANEIRO DE 2020. 

 

Regulamenta o concurso municipal anual de reducao de perdas na col-
heita da soja. 

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana, no use das suas 
atribuicoes legais, 

ECRETA 

Art. 1° Fica regulamentado o concurso municipal de reducao de perdas 
na colheita da soja, realizado anualmente, o qual seri executado em ob-
servancia ao presente regulamento. 

Art. 2° A coordenacao geral do Concurso seri de responsabilidade da 
Comissao Municipal, composta corn representantes das seguintes insti-
tuicoes: 

I - Dois representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do 
Municipio de Capanema; 
II - Dois representantes do Instituto EMATER; 
III - Um representante do Sindicato Patronal rural; 
IV - Um representante da Associacao Casa Familiar rural; 
V - Urn representante da Coagro — Cooperativa Agroindustrial. 
VI — Um representante da Copacol — Cooperativa Agroindustrial 

Art. 3° A coordenacio da comissao ficari sob responsabilidade do 
Secretirio Municipal de Agricultura ou outra pessoa designada pelo 
Prefeito Municipal. 

Art. 4° Poderao participar do concurso, operadores de colheitadeiras 
residentes ou que trabalham no municipio de Capanema, devendo in-
screver-se junto a Comissao Municipal ate o dia 15/03/2020. 0 oper-
ador poderi Inscrever-se a participar do concurso em uma imica vez. 

Art. 5° A inscricao dos operadores seri processada atraves do preen-
chimento da Ficha de Inscricao propria, fornecida pela Comissao Mu-
nicipal. 0 operador interessado deve fazer a inscricao na secretaria de 
agricultura do municipio e nao teri custos. 
Parigrafo unto. Para registro junto a Comissio Municipal, as fichas de-
verao estar devidamente preenchidas e de forma legivel para a validacio 
do mesmo. 

Art. 6° 0 operador participante, alem da inscricao, compromete-se a co-
municar a Comissao Municipal o dia do inicio da colheita Participando 
do Concurso como operador de uma Unica colheitadeira. 

Art. 7° A avaliacao das perdas seri realizada durante a fase de colheita 
de acordo corn o comunicado. 

Art. 8° A Comissao de amostragem das perdas deveri ser composta de 
no minimo, 03 (tres) avaliadores, sendo obrigatoria a participacao no 
momento da avaliacao de pelo menos urn representante do Municipio 
de Capanema. 
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I - A avaliacao das perdas dar-se-a a partir das 13h3Omin. ate as 
18h0Omin. do dia avaliado. 
II - Somente poderao participar do concurso, proprietirios de lavouras 
corn produtividade compativel corn a media da producao municipal na 
respectiva safra. 

Art. 9° Dos criterios de amostragem: 

I -a medicao da perda total corn a coleta de graos encontrados dentro da 
armacao corn as seguintes dimensoes: 0,50 m x 4,00 m = 2,0 m2 (Con-
sidera-se perda total a coleta de graos inteiros, graos quebrados e conti-
dos em vagens nao abertas que estiverem na area intern da avaliacao). 
II - a medicao seri realizada em 03 (tres) pontos ao acaso, a partir do 
centro da lavoura, respeitando as seguintes diretrizes: 

a) a escolha do local de amostragem seri decidida em comum acordo 
pela equipe. 
b) determinar de forma expedita o centro da lavoura; 
c) dividir em 03 (tres) quadrantes; 
d) fazer uma amostragem em 03 (tres) quadrantes; 
e) evitar fazer a coleta em areas de manobras e operacoes de miquinas 
e equipamentos, nao fazer coleta aonde é passado corn pneus anterior 
a colheita. 

III - Nao seri aceita a realizacao de amostragem em area que o plantio 
subsequente ji tenha sido realizado. 
IV - Os graos coletados serao mensurados em copo volumetric° de per-
das, padrao Embrapa, anotadas por amostragem em ficha de avaliacao. 
V - 0 total de graos das 03 (tres) amostras seri acondicionado, lacrados, 
identificados e assinados pela comissao municipal, dos participantes da 
coleta, acondicionadas em embalagem propria fornecida pela Comissao 
Municipal. 
VI - A ficha de avaliacao deveri ser devidamente preenchida corn nome 
legivel e assinada pelo candidato operador e pela Equipe de Avaliacao. 
VII - As amostras recebidas pela Comissao serao armazenadas na Sec-
retaria Municipal de Agricultura para posterior pesagem em data a ser 
definida. 
VIII - As amostras recebidas pela Comissao Regional serao armazena-
das no Nikko Regional da SEAB para posterior pesagem, em data a ser 
definida pela propria Comissao Regional. 

Art. 10. 0 nao cumprimento integral de qualquer item deste regulamen-
to poderi implicar em desclassificacao do operador participante. 

Art. 11. 0 vencedor do concurso seri o operador cujo levantamento de 
perdas acusar o menor peso na somatoria das 03 (tres) amostragens feit-
as, transformadas em Kg/ha, considerando duas casas decimais. No caso 
de empate, o desempate seri feito em 1° lugar considerando a miquina 
mais antiga e em 2° lugar por sorteio. 

§ 1° A organizacio e classificacao das premiacoes ficari sob a respons-
abilidade da Comissao Organizadora do municipio. 
§ 2° Todos as despesas referentes a premiacoes serao de responsab-
ilidade da Comissao Municipal, que deveri angariar patrocinios do 
comercio local. Nao devendo, em qualquer hip6tese, ser usado o eririo 
municipal para tais fins. 

Art. 12. 0 evento de encerramento anual do Concurso Municipal de 
Reducao de Perdas na Colheita de Soja seri em uma data a ser marcada 
corn jantar aos participantes e premiacoes aos vencedores. 

Art. 13. Este regulamento refere-se ao Concurso Municipal de Reducao 
de Perdas na Colheita de Soja da safra normal anual, nao sendo consid-
erada a "Safrinha", cabendo a Comissao Municipal determinar os perio-
dos de safra que serao avaliados. 



Estarnos contratando 
Custeio de Trigo 

Capanema 05 de fevereiro de 2020 

101 

9 Folha  Edicao 426 

Empresarios defendem necessidade DNIT Parana 
de viabilizacao do Aeroporto Regional 

Dirigentes de entidades, mar Traiano e Wilmar Rei- estrutura: o local teria ca- 
chembach e os prefeitos de pacidade de expansao, tern representantes de coope-

ratives e empresarios par-
ticiparam de uma reuniao 
na Amsop (Associack) dos 
Municipios do Sudoeste do 
Parana) para debater o an-
damento do processo do 
Aeroporto Regional do Su-
doeste. No encontro, eles 
conheceram em detalhes o 
projeto e reforcaram a ne-
cessidade de uma estrutura 
que atenda a demanda de 
passageiros a medio prazo e 
fortaleca os potenciais eco-
nomicos da regido. 

mados empresarios co-
que prioriza voos 

com salda de Foz do Igua-
cu ou Curitiba, dado a ins-
tabilidade da operacAo de 
aeroportos mais proximos. 
Outro, citou o aumento ex-
pressivo da aviacao execu-
tiva na regiao nos filtimos 
quatro anos para atender 
a demanda de grandes em-
presas que precisam deslo-
car diretores e colaborado-
res pelo Brasil. 

Mem dos representantes 
do setor produtivo, tambem 
participaram do encontro os 
deputados estaduais Ade- 

line
steio agricola é uma 
credit() para produ-

tores rurais associados ao Si-
credi que necessitam de apoio 
para cobrir as despesas dos 
ciclos produtivos. Ele destina-
-se a aquisicao de insumos, 
realizacao de tratos culturais 
e colheita, beneficiamento ou 
industrializacao do produto fi-
nanciado e produclo de mudas 
e sementes certificadas e fisca-
lizadas. Os programas variam 
de acordo corn o beneficiario, 
limites, prazos e encargos. 

A Sicredi Fronteiras em mi-
meros 

No ano safra 2018/2019, 
a cooperativa Sicredi Fron-
teiras PR/SC/SP, liberou R$ 
24.879.545,52 milhoes de re-
ais para a contratacao de trigo. 
Para este ano safra 2019/2020 
a cooperativa esti otimista e 
tern a perspectiva de chegar a 
casa dos 3o millities de reais 
em contratacoes para a mesma 
cultura. 

"Neste sentido, convidamos 
voce associado a fazer seu pro-
jeto tecnico corn a Assistencia 
de Tecnica de sua preferencia 
e entao vir ate uma de nossas 

Beltrao, Barrack), Salgado 
Filho, Born Sucesso do Sul, 
Renascenca, Boa Esperanca 
do Iguacu, Itapejara do Oes-
te, Bom Jesus do Sul e Santa 
Izabel do Oeste. 

agendas, para que possamos 
garantir que voce aproveite os 
melhores precos de adubos, in-
sumos e sementes que o mer-
cado tem a oferecer. Alem da 
cultura de trigo, atendemos 
nossos associados em diversas 
outras atividades com custeios 
e investimentos", afirma Lucas 

baixo impacto ambiental, 
este numa area relativa-
mente plana e corn fatores 
climaticos favoraveis a ope-
raclo praticamente o ano 
todo. 

Fernando Lassig, Assessor de 
Neglicios - Credit° Rural e Di-
recionados. 

Procure sua agencia pars 
obter mais informaclies sobre 
formas de pagamento, limites 
de financiamento e caracteris-
ticas de contratacao de cada 
enquadramento. 

Dia (27/01) foi reali-
zada uma reuniao corn o 
Superintendente do DNIT 
do Estado do Parana, José 
da Silva Tiago, juntamente 
corn Prefeito do Munici-
pio de Capanema, Americo 
Belle, os Vereadores Edson 
Wilmsen, Delmar Balzan e 
Ginesio Pinheiro e a Secre-
taria da Agricultura, Raquel 
Szimanski, para tratar de 
diversos assuntos de inte-
resse da regiao, dentre eles 
o acesso ao Instituto Fede-
ral do Parana — Campus Ca-
panema, onde foi solicitada 
a instalacfio de redutores 
eletronicos de velocidade. 
Tambem foi conversado a 
respeito da conclusao da 
duplicacao da BR-163 nos 

trechos de Marmelandia 
Cascavel e de Toledo a Ma-
rechal Candid° Rondon. 

0 Superintendente in-
formou que o Ministro dos 
Transportes liberou ern 
torno de 15o Milhoes pars 
a continuidade das obras 
neste ano e que ate o fim de 
abril o DNIT devera liberar 
o trafego de aproximada-
mente 15 km de duplicacfio, 
em cada trecho, para serem 
utilizados pelos usuarios. 

"Continuaremos corn a 
luta junto ao Ministerio dos 
Transportes para que se li-
berem os recursos para a 
conclusio desta obra que 
tao importante para a Re-
gra° Oeste e Sudoeste do 
Parana" relatou. 

Projeto 	 Renascenca 
Na reuniao, os empress- 	Defendido desde 2006 

rios puderam acompanhar pela Amsop, o aeroporto 
o andamento do processo já foi alvo de dois estudos 
de viabilizack) do Aeropor- tknicos, que avaliaram di-
to Regional do Sudoeste. A ferentes areas e apontaram 
proposta é que sejam segui- para o mesmo local, exata-
dos os estudos iniciais feitos mente entre Beltrfio e Pato 
pelo ITA (Instituto de Tec- Branco. Agora, o Governo 
nologia Aeronautica) e SAC Federal pretende bancar 
(Secretaria de AviacAo Civil) o estudo de viabilidade da 
que indicaram uma area em obra e aguarda a oficializa-
Renascenca, as margens da clo de convenio corn o Go-
rodovia, para comportar a verno do Estado. 

Sicredi Fronteiras PR/SC/SP comeca as 
contrataciies de custeio agricola para Trigo 

Municipio do Capanema • PR 
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Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

Ano* 2020 

Modalidade*lProcesso Inexigibilidade 

No licitagao/dispensa/inexigibilidade* 3 

	 Recursos provenientes de organismos Internacionaisimultilaterals de credito 

A licitagao utiliza estes recursos? 

3 

k-l./1,1 I KA I AL,INLL L/C WILJVV L/C J I 	 LLJIICL/ T LJAIJIN, LULUIVO Pk tkJ 
Descrigao do Objeto* 

REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORAcA0 AO DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 

Forma de Avaligao - Selecionar - 

Dotagao Orgamentaria* 110508244080120434300339039 

Preto maximo/Referencia de prego - 12.720,00 

R$* 

Data Publicagao Termo ratificagao 05/02/2020 

Niimero edital/processo* 

05/02/2020 	 Mural de Licitacties Municipais 

1111 , TCE PR 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 
inrormacoes Gerais 

Confirmar 

CPF: 63225824968 (i&9 t) 

• 

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 
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CONTRATO N° 23/2020 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIPOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A EMPRESA A D 

DE MORAES EVENTOS 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagdo de servicos corn fornecimento 
de servico, 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 pela Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa A D 
DE MORAES EVENTOS , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 21.046.583/0001-61, situada a 

110 

 RUA PHILOMENA IZZO ABDO, 210 - CEP: 13295000 - BAIRRO: JARDIM ARCO IRES, 
CIDADE/UF: Itupeva/ SP, neste ato representada pelo Sr(a). ADRIANO DIAS MORAES, 
inscrito no CPF n° 313.159.108-02, residente e domiciliado em RUA PHILOMENA IZZO ABDO, 
210 - CEP: 13295000 - BAIRRO: JARDIM ARCO IRES, Cidade de Itupeva/ SP, doravante 
denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na 
licitacao realizada na modalidade PROCESSO INEXIGIBILIDADE N° 3/2020, que fazem 
parte integrante deste instrumento, mediante as clansulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1 . 1 . CONTRATAcA0 DE SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" A SER 

REALIZADO DO DIA 14/03/2020 EM COMEMORAcA0 AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO  

2.1. A empresa devera fornecer o SHOW DE STAND-UP COMEDY "BADIN, 0 COLONO" COM 

DURAcA0 DE 60 (SESSENTA) MINUTOS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAK() DE 2020. 

11 COM 0 INTUITO DE DESPERTAR ATRAVES DO HUMOR, A FELICIDADE, FATOS VIVIDOS, 

RISOS, LEMBRAKA DA FAMILIA E MUITA ALEGRIA, DURANTE 0 EVENTO DE 

COMEMORAcA0 DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO 

DE CAPANEMA PR. 

2.2. 0 local do Show sera indicado pela Secretaria Municipal da Familia e do Desenvolvimento 

Social. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE 

Item COdigo 
do 
produto 
/servico 

Descricao do 
produto/ servico 

Marca 
do 
produto 

Unid 
ade 
de 
medi 
da 

Quantid 
ade 

Preco 
unitario 

Preco total 

1 57809 CONTRATAcA0 	DEA 
SHOW 	DE 	STAND-UP 

D DE 
MORAE 

UN 1,00 12.720,00 12.720,00 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Ce itro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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COMEDY 	"BADIN, 	0 
COLONO" 	 COM 
DURACAO 	DE 	60 
(SESSENTA) MINUTOS A 

S 
EVENT 
OS ME 

SER REALIZADO NO DIA  
14 DE MARCO DE 2020. 
COM 	0 	INTUITO 	DE 
DESPERTAR 	ATRAV8S 
DO 	HUMOR, 	A 
FELICIDADE, 	FATOS 
VIVIDOS, 	RISOS, 
LEMBRANCA DA FAMILIA 
E 	MUITA 	ALEGRIA, 
DURANTE 0 EVENTO DE 
COMEMORACAO DO DIA 
INTERNACIONAL 	DA 
MULHER, 	A 	SER 
REALIZADO 	 NO 
MUNICIPIO 	 DE 
CAPANEMA PR. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR  

	

4.1. 	0 fornecedor obriga-se a: 

	

4.1.1. 	Efetuar a entrega no local em perfeitas condieOes. 

	

4.1.2. 	Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragdo, inerentes 

ao objeto da presente licitagao; 

	

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

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

corn a devida comprovaedo. 

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 é de R$ 12.720,00(Doze Mil, Setecentos e Vinte 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 administragdo, 
materials de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

	

7.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 06 (seis) meses, a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 30/01/2020 e 
encerramento em 29/07/2020.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado de forma 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 ap6s o recebimento definitivo dos objetos. 

	

8.3. 	Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a contrataga.'o, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao 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 verificara, por meio de consulta eletronica, a 
regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites oficiais, especialmente 
quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

	

8.6. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retenedo 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 ficara condicionado 
apresentacao de comprovaedo, 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 ern 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 responsabilizara 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 atualizaeao 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 Oreamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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DotacOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional progra_matica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 4300 11.005.08.244.0801.2043 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO  
10.1 A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo(a) Sr(a). Edineia I.S. Schwenck, 

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

10.1.1. 0 representante da CONTRATANTE clever& 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 servico inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

10.3. 0 fiscal do contrato anotard em registro pr6prio 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 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 supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes nao 

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

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

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

prorrogacao, respeitar-se-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; 

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

1) 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaraedo falsa; 

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

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 inexecuedo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaeoes prestadas, o 
fornecedor estara sujeita as saneoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

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

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

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

b) Multa de 5,0 °A) 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 

cliiusula 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 Administracio, motivado por culpa do fornecedor, havendo 

a possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

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

inexecucio total do contrato. 

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

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

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

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

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

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

prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. As saneOes de suspensao temporaria de participaeao em licitaeao e impedimento de 
contratar e de declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao 
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaedo•  
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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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 contradit6rio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na 
Lei n° 9.784/99. 

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

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

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

12.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levard em consideragao 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 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 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 DECIMA TERCEIRA - lilEDIDAS'ACAUTELADORAS 
13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao PUblica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

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

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 Administragao a comprovar a 

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

14.1.4.0 atraso injustificado entrega dos servicos; 

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

14.1.6.A subcontratacao total do seu servicos, a associacao 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 aquiescencia 

da Administracao e autorizacao em contrato. 

14.1.8. 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar a sua exec-Lica°, assim como as de seus superiores; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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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 decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

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

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

empresa, que prejudique a execucao do contrato; 

14.1.13.Razoes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento 

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

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

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

• 14.1.15.A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por 

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

perturbacao 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 desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado 

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

assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

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

Administragao decorrentes da aquisicao, ou parcelas destes, jer recebidas, salvo em caso de 

calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado 

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

a situacao; 

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

• a entrega dos servicos, nos prazos contratuais; 

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

impeditiva da execucao do contrato; 

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

prejuizo das sancOes penais cabiveis. 

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

procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

14.1.20.1. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos 

autos, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

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.Devolucao da garantia; 
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14.3. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

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

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

indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 

limite dos prejuizos causados a. CONTRATANTE, alern das sancoes previstas neste instrumento. 

15. CLAUSULA DtCIIVLA ()UINTA DOS,CASOS!OMISSOS  

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

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicties 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, 

ern compatibilidade corn as obrigagOes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitagao e 

qualificacao exigidas na Dispensa de licitacao. 

17. CLAUSULA DtCIMA,StTIMILakRUBIAd7  .A0  
17.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

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

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

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

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

p,anema,  30 de janeiro de 2020 

Ali 'ma._  _ 
iii.wAv P --  fr 
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313. 159. 108-02 
A D DE MORAES EVENTOS 

A 	• BELLS  
PREFEITO MU1VICIPAL 

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