
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ 

Departamento de Licitações e Compras 

PROCESSO DE COMPRA 
DIRETA 

N°  105/2020 

Aquisição de máscaras descartáveis 

Secretaria de Assistência 
Social e Defesa Civil 

Rua Amazonas, n° 373, Centro, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136, 	.piernor.pov.br Plên, Estado do Paraná 



t PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 

Órgão reguisitante: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil 
N° requerimento: 

Data: 106 de julho de 2020 

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações t 
cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características): 

tamanhos, 

Aquisição de: 
2000 unidades de máscara descartável dupla com clips nasal e elástico. Embalagem c/ 100 unidades. Confeccionado 
em tnt - Tecido Não Tecido 100% polipropileno Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos 
com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários, A máscara 
é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em tnt para utilização pelos servidores públicos. 

Descrever a justificativa/ motivação (apresentar as razões de interesse público que justificam a 
compra/contratação pretendida, apontando explicitamente a finalidade pública a ser alcançada com a 
licitação): 

A aquisição se faz necessária para o enfrentamento a Pandemia do Corona Vírus, Após ser decretado Situação de 
Emergência na Saúde Pública (Decreto 032/2020) a secretaria vem tomando algumas medidas para prevenir a 
disseminação do vírus e proteger os servidores. Uma vez que a proteção deles garante que o Município possa dar 
continuidade aos atendimentos aos cidadãos 
Ademais os casos de infecção e morte pelo vírus vem aumentando diariamente no Brasil e também no Estado do 
Paraná. Assim sendo a prevenção se faz necessário nesse cenário de emergência na saúde pública. 
Ressalta-se ainda que já temos 5 casos confirmados de COVID 19 suspeitos em nosso município e portanto é de 
suma importância preservar a saúde do grupo de frente ao combate a COVID é de suma importância visto que os 
mesmos são profissionais essenciais para atendimento ao público de nosso Município. 
Segue em anexo orçamentos realizados juntos a outros órgãos comprovando que o preço está dentro do preço de 
mercado. 
Compra/Contratação é para atendimento de ordem judicial? 	 ( 

) 
Sim (X) Não 

Em caso afirmativo descrever qual: 

Compra/Contratação exige solicitação de documentos/ laudos específicos? 	( 
) 
Sim (X) Não 

Em caso afirmativo descrever quais as exigências: 

Dotação Orçamentária: 10.003.08.244.00122027.33.90.30.28.00 - as_kcL 3 32 
Recursos ( ) 

Próprios 	
( ) 

Federais 	
( 

x )Estaduais f 1022 - suplementar 	/ Caso os recursos sejam oriundos de repasses Federais ou Estaduais descrever quais e anexar a esta 
requisição os documentos pertinentes ao repasse. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÊN ESTADO DO PARANÁ 

Local de entrega/ prestação ou Horários: 
	

Prazo para enti -ega/pr 
	

ou 
execução do serviço/obra: 	 execução do serviço/obra: 

Na sede da Secretaria 
	

08:00 as 17:00 
	

Imediato 

Indicação do responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto: 
SCHEILA FUERST SCHROTH 

Há licitação em curso para o objeto pretendido? 	 ()Sim (x) Não 
Em caso afirmativo informar: 
20. N° do processo licitatório: 
21. N° do contrato/ata de registro de preços vigente: 
22. Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços: 
OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações disponibilizado pelo Depto. 

Quando se tratar de materiais ou serviços que exijam especificações técnicas, o requisitante deve anexar a essa 
requisição a indicações de fornecedores onde possam ser solicitadas as cotações. 

Caso o requisitante já possua cotações inerentes ao objeto a ser comprado/contratado deverá enviar as mesmas 
junto à essa requisição. 

CARLA DE FÁTIMA RUDNICK MENDES 
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL 
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Prefeitura Municipal de Piên -2020 

4 Relatório de empenhos por data de emissão 
ftriodo 0110112020 até 3111212020 

PL07.l 

Tr Corta Foi-te Undade Pro/Atiie 	NaLradadespese 

121óac0r20 2107 

2071Y2(QO O 1610 (X55 07071 185422012 	3307302807 	654-o CORSULCOMEREPRESENTACOESDOSULLTDA 199.W 

2077/2020 4) 1020 = 05.001 15.452 0D05.M 	333D2807 	4-0 CORSULCOMEREPRESENTACOESDOSIJLLTDA 19,07 

iata 

2101/2020 O 1020 06071 154522 	a307302807 	11168-6 ADENILSONPJMTUNESOECAMARCO 

2tIO'2flO 17868 

23202020 o 37 07407 11071 1030607142032 	333028X 	684-0 CORSUtCOM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA 178, 

21/651fl20 13407 

330(Y2400 O 3D 07494 11.031 1030107142029 	a307302807 	841 LETtQMATERLALDECONSTRtJCAØLTDAEPP 1344,07 

1&232G 1*07 

39'2O20 O 1641 3 07(YY2 2ü6i2013 	3307302807 	684-0 CORSULCOMEREPRESENTACOESOOSULLTDA 11507 

Crit&ko de selão: 

Enertce da e,erdcio 
Nakreza da despe: 3.3.07.30.2a07 até 33073o28.07 
Sem Lioitaçao 

ETM07 pr PATRtCPflREClDATROJN4OVSK1,m versão: 5525t 	 070407007 074 



ORÇAMENTO 

Confecções Lurdes Niuhues 

Rua Victor Stachom - Fragosos 

Cliente: Prefeitura Municipal de Piên. 

Descrição do produto: 

Mascarás de tecido TNT duplo, valor unitário: 1,50 reais. Embaladas Individualmente e 

esterilizadas. 

Piên, 06 de Junho de 2020 



Orçamento Máscaras 

Daniella Sebier o 
Para: 

Seg. 9:25 

Visualizar anexo 

Boa tarde, segue o orçamento das máscaras para participar da licitação. 
Qualquer duvida estou a disposição. 
Atensiosamente, 

1 anexo 

ORÇAMENTO Masc 
aras.docx 
10 KB 



"4~J0HNENGEL5 
Jehr,qSs Cwnerdu VarejsLa davestuórb Uda 
CPF / CM'± 30214fl€6/0O(J1 50 
Endeça: Rua Lrncrda Kucek, 120 Beira: Sfl, Cercada 
Cidade Curïttc PR CER: 81.325 190 
Te4eta (41) 3289 3135 E nail: mascnraspratexqmoLcam 

hI tÃ.ki 0. ii.Ç'&2usCifrÁ1 u] 

CUENTE 
Nome: PRSB11JRA MUNICIPAL 0€ J 
CNP± ittmtvooi-se 
Ende,eir II AMAZONAS. S73 Boirru Santa .kano 
Cidode:Cunittc PR CEP: 83Iø-lO 
Tde41)%S1l13C E inotpatLp{enhøtniaiI.cüm 

Prodttm 1 Smiq 
Item Nome Quonite UnitSiaQ) Desuato 15) Vota Inkfls) 
MOI Masctm 

CiIwwo 

2000 

(amtfli Dia  

1,50 3Â)O000 

rren!  200,00 
Vala Totit 3.000flO 

rn!tr 
ror 	& flitirgu Vala Datada 

Entrega 
O O Contcrmc 

at ik 
compus  

tii 

íonna 	 Vala ObsnwÇS 
Contra qknctdaio 	1 RS 1000,00 

1 

30.214.466/0001-50'  

RUAtE(fl*R00 KtJCtK, ¶2* 

cutlT*A 

ti. 



e 

CLUBE JEANS INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP. 

CNPJ - 25.036.67710002-91 

CLUBE JEANS INDÚSTRIA E COMERCIO EIREU — EPP 

ORÇAMENTO 

CLUBE JEANS INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI - 

EPP, empresa Inscrita no CNPJ sob n, 25.036.67710002-91 IE h. 90800324-10, vem através de 

este apresentar Orçamento de Máscaras para Prefeitura Municipal de Plên, situada na Rua 

Amazonas N' 373, Centro, na cidade de Plen :• - PR, Cep. 83860-000. 

Orçamento este que segue abaixo 

2000 un. de Máscaras 2 camadas M-1003 •.. .............R$0,93 ................ R$ 1.860,00 

VALOR DO FRETE JÁ INCLUSO 
/t 	_A 	/ 

Sendo o que temos para apresentar no momento, 

colocamos a disposiç5o:, para 'quaisquer esclarecimentos nos Telefones:-

(043) 99966-5092 (Wpp) ou (043) 3379-9211 - Lucas Cardoso/ Lucas Ferreira. 

'Londrina - PR., 07 de Julho de 2 020 

Rua Rio Grande do Norte, n. 404, Centro, Cep. 86.026-490 —Tel. (043) 3379-9211 - londrina - PR. 

Duqit,Iizado Com Cam Scanner 



Orçamento Mascaras 

Máscaras Lucas Cardoso/Lucas Ferreira 
Para: 

Hoie (':29 

Visualizar anexo 

Bom dia, segue em anexo o orçamento das mascaras, estamos a disposição. 
Obrigado! 

Atenciosamente. 

lw 

Lucas Cardoso/ Lucas Ferreira 
Departamento de Mascaras SILO  

3379-1000 IRamaI:9211/9212 

DA MODA 	Rua Rio Grande do Norte, 404 	@silodamcda O 36026490 - Londrina/PR 
wwwsilodeniodanmbr í'shoppingsiIodamoda O 

1 anexo 

Orçamento Piên.pdf 
224 KB 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ 

Departamento de Licitações e Compras 

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PARA ABERTURA 
DE PROCESSO UCITATÓRIO OU CONTRATAÇÃO DIRETA 

1. Interessado: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil 

2. Objeto: Aquisição de 2.000 unidades de máscara descartável dupla. 

3. Valor Máximo Estimado: R$ 2.000,00 

4. Dotação Orçamentária: 

Dotação 
1 	Cód. 
1 1 IDUSO 1 	Grupo 

Fonte 
Reduzido 

10.003.08.244.0012.2027.33.90.30.28.00 1 	3132 1 1 1022 

(5 Há Dotação Orçamentária (r) Há Saldo Orçamentário 
Não há Saldo Orçamentário 

( ) Não há Dotação Orçamentária 
Obs: 

08/07/2020 

José Luiz Danos 
Contador - Depadamento d 	anças, Receitas e Contabilidade 

S. Recursos Financeiros: 	 1 

(x) Há recursos financeiros 

( ) Não há recursos financeiros 
Condições de Pagamento: 

08/07/2020 

dn de Adminiftra~nrança05 

6. Despacho do PREFEITO MUNICIPAL: 

x ) Autorizo a abertura de procedimento licitatório ou a contratação direta. 

( ) Não autorizo a abertura do procedimento licitatório ou a contratação direta. 

Obs: 
08/07/2020 

Rua Amazonas, n° 373, Centro, CEP 83.860.000, (41) 3632-1136 	.Dien.DrMOV.br, Piên, Estado do Paraná 



P 	 MUNICIPAL DE PIN JAD() DO ITURA1 	PARANÁ 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO REFERENCIAL 

Interessado: Departamento de Licitações e Compras 

Assunto: Possibilidade de realização de compras diretas pel 

Recebe esta Assessoria Jurídica, pedido de parecer rHrT1in4Jo  pelo 

de Licitações e Compras, acerca possibilidade de realização de c ldIHs pela 

Municipal, dentro dos limites estipulados para as dispensas de licita($4$rJv4l4I 

1. DA LICITAÇÃO COMO REGRA GERAL 

As aquisições e contratações públicas seguem, e4r , o rincípi db dever de 

licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, à 	o c stituci na já enuncia 

que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a 	ijs ã ' essalv do os casos 

especificados na legislação". 	 DI 

Vejamos o teor do art. 37, inc. Xxi da Carta Magna: 

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na leja (' las 4as, se iço, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licita o 4bIi $Je asseg re igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas quê 4L3 l 4lfrigaçõe dd pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos term4 d:3 lei c c al somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispenftv à g r4tia do cum rimento das 

obrigações. 	 O 

Ressalta-se que a Administração Pública não podê 	 atar da msma forma 

que fazem os particulares, visto que pela Lei está obrigada a lid 	ir i de lue sejam respeitados 

princípios inerentes a essa compra/contratação e visando alcançar 3 cc rt 	mais vantajosa para 

a Administração. 

Ao realizar uma compra/contratação o Município 	pau ar em p in ípios, como 

por exemplo, isonomia, impessoalidade, legalidade, vinculação a in inirrei o conv 	tório, entre 

outros. 

Em consonância com a Constituição Federal a Ld ' r 8 	3 ei Gerz 1 d Licitações, 

determina no art. 20  que as compras e contratações da Adminitr 0c Di. blic i devem sei precedidas 

de processo licitatório, vejamos o teor do dispositivo citado: 

Art. 20 . As obras, serviços, inclusive de publicida 	r 5 alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, qua co mintratwas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as 1l tpi;eFr stas nesta .ei. 

1 



pa
P ITURA MUNICIPAL DE P1 U IAD DO 

PARANÁ 

Portanto, a lei poderá criar hipóteses em que a cn tcI  4feita d f4-ma direta. 

O regulamento geral das licitações, a Lei n.° 8.666/93, prevê os cato; fim que SE admite a 

contratação direta, podendo a licitação ser dispensada ou inexigívI. 

2. DA POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO À REG 	 A 

Tecidas essas premissas quanto às regras elencada te c e citaçõe s, assemos à 

análise efetiva da possibilidade de realização de compras diretas pE Munic pai, dentro 

dos limites estipulados para as dispensas de licitação por valor. 1  A própria Lei de Licitações elenca três hipóteses 1 

1 

 linni3tj;ção 

cnirzÉffio dire , são elas a 

Licitação Dispensada, a Licitação Dispensável e a Licitação Inexigí , 1u 3É não se prenderá este 

parecer, visto seu objetivo ser especificamente as compras rE ifi2gas modo di to sem a 

formalização 	normalmente 	utilizada 	nos 	processos 	licitatórios s o 	nas d spensas 	e 

inexigibilidades. 

Nem todas as compras e contratações realiz da pfla kdministração Pública 

representam valores expressivos, visto que existem pequenos iten e s serviços, que ainda 

que sejam de baixo valor, são indispensáveis à realização das ati i hie entes à Ad inistração 

Pública e justamente para esses casos é que se justifica a não for a i mpleta do processos 

de compras e/ou contratações. 

Um dos mandamentos primordiais nas contrataç es ú 	li é a n ssidade de 

planejamento nas compras e contratações, entretanto, não é p055 f 21 1 Dz rc ar odas as n essidades 

que possam vir a surgir na realização das atividades da gestão p blim, iria lez qUE p dem surgir 

eventualidades que terão de ser atendidas, de modo que, compra a ta Ses de pec ueno vulto, 

podem se fazer indispensáveis para o bom andamento da máquin , s que isso justifique a 

realização de um procedimento licitatório com todas as suas formal 

Entretanto, ressalta-se que, ainda que tais proc s ã(> kjam f rm lizados de 

modo completo, tal qual são os demais processos de licitação, h n ida 2 de que ainda assim 

sejam fórmalizados via processo físico onde devem ser tomados z gurs (uidz os importantes, quais 

sejam a juntada dos seguintes documentos: 

a) Requerimento da Secretaria ou Departamento sc i 	i t 

b) Pesquisa de preços, sendo anexados no mírii tr s orçam nt4s ou outra 

comprovação da compatibilidade dos valores em relação ao merc 

c) Despacho contendo a autorização do Departam lmtc J( Comabilidade documento 

alusivo à disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa erá c i de corr os arts. 14 da 

Lei n° 8.666/93, e 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal), da rEtara de A m nistração e 

Finanças 	e 	também 	Prefeito 	(autoridade 	competente) 	co e do 3 autorização para 	a 

compra/contratação; 

2 



t:iA MUNICIPAL 
I.  

d) Verificação de regularidade do fornecedor i 

Receita Federal unificada com INSS); 

e) Consulta aos cadastros de fornecedores impëi 

Administração Pública, realizadas junto ao sítio do Tribunal de Con 

ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

Cópia da Nota de Empenho. 

Destarte se verifica que o Município demc 

compras/contratações, ainda que de modo direto em razão do 

mínimos estabelecidos para suas aquisições, sendo observados 

compras públicas, bem como zelando pela contratação mais vantaj 

É sabido que a licitação é o meio correto para qu 

impessoalidade nas compras e contratações públicas, porém é nc 

licitatórios possuem altos custos administrativos, bem como dei 

finalizados, em razão das exigências de publicações e prazo legai 

que, em determinadas situações, a licitação seja viável, seria imprc 

seja suficiente para cobrir seus custos, além da economia no p 

contratação. 

Nessa seara é o pensamento do mestre Marçal lu!  

A pequena relevância econômica da contratação não jii 
A distinção legislativa entre concorrência, tomada de pr 
econômica do contrato. A lei determinou que as formal] 
às peculiaridades do interesse e da necessidade públic 
formalidades e mais rápido o procedimento licitati 
despendido pela Administração Pública. 

Assim, entendemos que nas compras e contrataçi  

pequeno valor envolvido, a legislação autoriza que se redi 

contratações pela Administração Pública. 

Ademais, a Instrução Normativa n° 37/2009 do 

Paraná - TCE/PR, que estabelece mecanismos para a disponibiliz 

cumprimento do princípio da transparência e publicidade nas licita 

40, §§ 20  e 30  quais são os casos onde é obrigatória a formalizaç 

da dispensa de licitação: 

§ 20  Para os fins desta Instrução, as dispensa 
formalização em processo composto com os eli 
seu parágrafo único, da Lei Federal n° 8.66i 

AD DO 

idões 	CNDT, 

r e contratar com a 

do Par 3n e também 

pação e realizar 

denti-c d s padrões 

básico inerentes as 

irdada a isonomia e 

r que os processos 

tem ara serem 

iprido , asim, ainda 

conom a ser obtida 

lizar a ccmpra ou a 

uma icitço comum. 
filia nãô s4 à dimensão 

mais E im les serão as 
ir for o valor a ser 

vulto em razão do 

ilidad( s prévias às 

)ntas do Estado do 

ções ie ssárias ao 

s, delermina no art. 

s bas ad s no valor 

obrig to iedade de 
nad 4 art. 26, e 
m-se à hipóteses 

1 	JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 	 strati vos. 15 ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. p. 335. 

3 



II 

rIE . iiiIi1 
especificadas nos §§ 2 0  e 40  do art. 17 e nos incis*U )XIX ilo art. *4,1do  mesmo 
Estatuto, e outros casos que venham a ser acrescentado!!;; i$sja fri s413 legislação 

§ 30  As dispensas de licitação enquadradas nas hipót4s4Id  iijci o I e II do art. 24 da Lei 
Federal n° 8.666/93, formalizadas em processos pôr VP 'a  Ii ic*iva do Município, não 
poderão ser informadas no Mural das Licitações Munidipji$ 4 4 são incluídas na mesma 
sequência numérica, crescente, anual, das dispensas: e$* 4 cd s 4a parág af4 anterior, o 
qual não admite lacuna ou interrupção da ordem. 	 II 

Tal qual as determinações do Tribunal de Contas d 
p:p 

 á é man& m rito trazido 

pelo art. 26 da Lei de Licitações, quando este exclui os incisos 1 e 1 do arl. 21$Ja referida norma, da 

obrigatoriedade de comunicação à autoridade superior e publicação  l i r p e 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 20  e 40  do art. 	n i 	e segu nte do art. 24, 
as situações de inexigibilidade referidas no art. Sfl n 	s a iajente j stifcadas, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo únicó J 

: 	

] 
1esta L i 1everão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade sdpfr o, a a r$flcação e  piblicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como cond i  ç p 	icia dos tos] 

Nessa seara é bem-vindo o posicionamento de EdgJqijnre 

A disposição constante do art. 26, capc4, da Lei n° 8.6663I1 	TIE ri(; ' : o aos C2 sos de dispensa 

constantes dos incs. III e seguintes do art. 24. A lei€u(j cjzfl frer 	gal indica 4ue os casos 

constantes dos incs. 1 e II, que tratam da dispensa em (ã ( 101valo .  podem sei contratados 
de modo alheio ao que alude a esse dispositivo legal. Ein 4*rs  pIavras, r as ontratações 

diretas em razão do baixo valor, não há necessidade  d e 4 b e(f4ar com rigbr, todas as 

determinações legais ali contidas, ou seja, não será neces mir i ornÉ 1 ização p 

ev:rme  

a na lei. 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou n 	
: 	

tido, c  	trecho 

do Acórdão n° 236/2010 transcrito abaixo: 

Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação. DOq[qe]:.q2. qqo, S. 1, p . 133. Ementa: 

determinação à Universidade Federal para que provide i cie 3 rJ  lic]ão no Diáio Oficial da 
União dos processos de dispensa e de inexigibilidade: d i ii4iç4o (4 hue se refe re o art. 24, 

incisos III a XXIV, e o art. 25 da Lei 8.666193), salvi: S e, bwância ao] princípio da 

economicidade, os valores contratados estiverem dentro d os1 mie fidos nos arts.  24, 1 e II, 

da Lei de Licitações, nos termos do alt. 26 da Lei 8666113F(lerj .43.3, TC 27159/2008-8) 

Cabe ainda ressaltar que o Tribunal de Contas da jJti, k 19 Edição] do Manual de 

Orientações Básicas sobre Licitações e Contratos", estabeleceu um ffti ~ r~t4 a ser eguido para a 

formalização de contratações diretas em razão do baixo valor: 
 

ROTEIRO PRÁTICO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 

Dispensa de Licitação em Função do Valor 

Processo administrativo de contratação direta, mediante i 

3: 

 sz de citação, co fundamento 

nos incisos 1 e II do art. 24 da Lei n° 8.66611993, obser v 	a m te os sr gui tes passos: 

1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara 	el o; 

2. justificativa da necessidade do objeto; 

2 	GUIMARÃES, Edgar. Contratação Direta: Comentários às hik$  te4 e lcitaç dipensável e 
inexigível. Curitiba, PR: Negócios Públicos, 2013, p. 167-168.  

BRASIL, Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos. Ø iØa 	Básicas T4U 4 ed. 

Brasília, 2010, p. 633-634. 	 II] 	DI 
rAI 
ti 



ai iÊÍAÍIÍIIiiiÍr 
3. elaboração da especificação do objeto e, nas hiió q ição d aterial, das 
unidades e quantidades a serem adquiridas; 
4. elaboração de projetos básico e executivo para obras ,e o i i je couber; 
S. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 
6. pesquisa de preços em, pelo menos, três fornecedores rafio de offieto lici do 

deverão as unidades gestoras integrantes do Sistema d 
Sei 

k iç >s G ais do ov rno Federal 
adotar preferencialmente o sistema de cotação eletrônka; 

caso não seja possível a obtenção de três propostas d pE < o fi >rr lar nos au os a devida 
justificativa; 
7. juntada aos autos do original das propostas; 
8. elaboração de mapa comparativo dos preços, quando fir o 
9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de meni ir p ao S5i 

10. julgamento das propostas; 
11. juntada aos autos dos originais ou cópias autenticai s é 1 (oiift das cor¥ o original dos 
documentos de habilitação exigidos do proponente oferta 

1 
o reço; 

• certificado de registro cadastral pode substituir os d u n o habilit çã quanto às 
informações disponibilizadas em sistema informatizadà, qi je o i egistro 1 en a sido feito 
em obediência ao disposto na Lei n° 3.66611993; 
• nesse caso, deverá ser juntada aos autos cópia c rt! ,-ic com as informações 
respectivas; 
12. autorização do ordenador de despesa; 
13. emissão da nota de empenho; 
14. assinatura do contrato ou retirada da carta-contra dl penho, au orização de 
compra ou ordem de execução do serviço, quando for õ 

Frisa-se que o principal fundamento da simplificaçã de, 	r ssos e razão do 

princípio da economicidade, através do qual, em síntese, se i! ; 111 	a aWançar os resultados 

esperados com o menor custo possível. A economicidade visa unir E i intatação mais va tajosa, de 

forma mais célere, com o menor gasto possível para a Administra4 

O princípio da economicidade encontra previsão ci r s 	oi iai da CF/ 38 no art. 70, 

vejamos: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,  c ! ci n 1 patrim nia da União e 

das entidades da administração direta e indireta, c u o 	galidad , egitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia d 	i s, r 	ercida pe Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de c: 44 ir tem i de cada P er. 

Citando novamente o jurista Marçal Justen Filho4, V  j a , i s m us ensinameir tos sobre a 

economicidade: 

(..) A economicidade é o resultado da comparação ntft4at{g4s *sumido  pelo Estado e 
direitos a ele atribuídos, em virtude da contratação adn?irIrMaI  qu$to mais de proporcional 

em favor do Estado o resultado dessa relação, tanto ij4lljj 4ehdo  estar4 o princípio da 
economicidade. A economicidade exige que o Estadoe$%qole j mínima E obtenha o 

máximo e o melhor. Em princípio, a economicidade se reit$ 4 kn*( preço ppgq pelo Estado 
ou no maior lance por ele recebido, conforme a natureza r ¶trtç 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Co 	A 	nistrati o . 15 ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. p. 62. 	 Ï1t 	5 
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Assim, entende-se possível a realização de compras, 	 õésdiretas, s mpre que 

	

se tratarem de aquisições de itens ou contratações de serviços de 	n 	r, ou 5 aja,inferiores 

	

ou iguais ao limite estabelecido no art. 24, incisos 1 e II, da Lei n 0  8 	3 

	

Cabe por fim frisar que deve ser observado a 	i 	e fraci n mento de 

despesas, assunto este já tratado em parecer específico sobre d 	,c c iai se ti an creve, em 

parte, abaixo: 

 ini 

Diante do exposto, conclui esta Assessoria Jurídica que 	'J44a 	anta a 	frdcionamento 
indevido de despesas alcança as obras e serviços de rnfr 	h 	u e 	, realizado 	no mesma 
local, que possam ser executados ao mesmo tempo e 	n o 	u seja, 	os fazendo 
parte de um todo. 	 DI 
De 	forma 	que, 	é 	extremamente 	necessário 	o 	piar 	aitdDjn 	a 	quado 	po 	parte 	da 
Administração, 	considerando 	o exercício financeiro, 	ul4J 	modal! a 	hcitatória 
correspondente ao somatório dos valores estimados par 	 /contra aç o, a fim de 
evitar o fracionamento de despesas. 
Por fim, ressalta-se que não deve a classificação orçei$4ri 	utilizada como critério 
absoluto para fins de conjugação de valores e/ou de! fi 	ç 	Ida 	alidade lici 	tória a ser 
utilizada nas compras/contratações da Administração, ma 	5 m 	analisa o 	m conjunto 
com outros fatores como por exemplo, se trata-se de um 	ai 	xecuta 05/ ntregue no 
mesmo local, dentro de um mesmo exercício, que po 	44r 	m 	ido/exe u do por um 
mesmo fornecedor, em conjunto ou conoomitanteménte 	n 	o, 	inda que 	trate de 

Diante do exposto, entende esta Assessoria Jurídi 	s i ilidade d realização 

de compras diretas pela Administração Municipal, dentro dos limite 	pu adãs para a di pensas de 

licitação por valor e desde que observado o fracionamento indevido 	s4e a 

Recomenda-se ainda que sejam respeitadas as foi álJa3i 	ínimas ex gidas para 

tais contratações, sendo verificadas as condições de habilitação de forr 1èc oiser c nt atado bem 

como a compatibilidade dos preços ofertados em relação ao mercàd 

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de n it j(o ti idade e conveniência 

de cada pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicita le bEm derno a verificação das 

dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objet >noceJimento, elo que o 

presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídiccs 11  r: is d 	so em -oriento. 

S.M.J. 

É o parecer. 

10 de JunIho de 2020. 

classificação orçamentária diversa, a mesma análise deve r r h a 	ara fi ns de não incorrei 

em fracionamento indevido da despesa. 

3. DA CONCLUSÃO: 



a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

?A ;;;AERTURA  

NOME EMPRESARIAL 

CLUBE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
R RIO GRANDE Do NORTE 	 404 	 BRCAO 3 

1CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 

86.026-490 	 CENTRO 	 LONDRINA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

TARGETcSERCOMTEL.COM.BR 	 (43) 8802-7510 

UF 

PR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1711212018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nD  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0710712020 às 10:33:54 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	25.036.677/0002-91 

Razão SociahCLUBE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
Endereço: 	R RIO GRANDE DO NORTE 404 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86026-490 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:03/07/2020 a 01/08/2020 

Certificação Número: 2020070304591339065438 

Informação obtida em 07/07/2020 10:36:24 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLUBE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 25.036.677/0002-91 
Certidão n ° : 15506035/2020 
Expedição: 07/07/2020, ás 10:35:34 
Validade: 02/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CLUBE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  25.036.67710002-91, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

DúvLias e sugest •2eu: cndt@tst. juis,hr 



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CLUBE JEANS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
CNPJ: 25.036.67710001-00 

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: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n °  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp://rtb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 09:30:34 do dia 0410612020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0111212020. 
Código de controle da certidão: 1705.1351)F.C164.3749 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



TCEPR11 
Consulta de Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidos de Licitar 

Fornecedor 

	

Tipo documento 	CNPJ 	v 	Número documento 	25336677000291 

Nome 

	

Período publicação: de 	 até 

	

Data de Início Impedimento; de 	 até 

	

Data de FFrr impedimento: de 	 até 

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNPJ: 25036677000291! 

L 



FILTROS APLICADOS: 

CPF / CNPJ: 25036677000291 

LIMPAR 

Data da consulta: 07/0712020 10:37:55 

Data da última atualização: 0610712020 18:00:03 

DETALHAR 	 CNPJICPF DO SANCIONADO 	NOME DO SANCIONADO 	UF DO SANCIONADO 	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO 	 DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO 

Nenhum registro encontrado 



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (0710712020 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n°25.036.677/0002-91. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulpacandcontas.tse.ius.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F04.7B02.0316.8154 no seguinte endereço: httøs://www.cni.ius.br/imQrabidade  adm/autenticar certidao.oho 

Gerado em: 0710712020 as 10:39:14 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 111 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR 
CNPJ: 76002666000140 	IE: 

Endereço: RIJA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA 	CEP: 83860000 	Cidade: Pión 
Fone: 4136321138 	Fax: (41)3632-1148 

NOTA DE EMPENHO 

Núnsro 	 Tx 	 Eqiticton, 	 R.xÀçt N° R. Conzta N 

114112020 	 Ordinãrio 	 0810712020 	 2885 

Licitação 
Núnero 

Sem licitação 

Contrato/Aditivo 

Seikrcis 	Contro 	 AOIivo 	mima da vigércia 	Fim de w»ria 	Fim de vig. 	uel,zade 	/nicio de execução 	Fim da execução 	Fim da exe. atualizada 

Credor 
Fnecet- 	 MatrWa 	 CPF/CNPJ 

CLUBE JEANS INDUSTRIA ECOMÉCIO SI 	 24951-3 	 25.036.67710002-91 

Bã,ro 
RUA RIO GRANDE Lt) NORTE - CENTRO, 404 

C,dadedJF 	 CEP 	 Fcr,e 	 Tipo de cote berr4ria 	Sero 	Agência 	Ccrêa 
Londrina/PR 	 86026-490 	43988027510 

Classificação da despesa 
10 SECRErARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CML 	 ' socio~,iar 

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
R$ 2.500,00 

08,244.0012.2027 PROGRAMAS FUNDO MIJNKJIPAL DEASSISTÊNCtA SOCIAL 

3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
SSaiS 

3132 	01022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-1 9) R$ 640,00 

Do Exercício 

Outras informações 

Histórico 

Código 	 4saLWaSW&a4tMa ati4iPaaaas- s' sJ.r *ó 

21377 	MASCARA DETE]DOTNT DUPLA - M-1003- DESCARTAVEL 	 UN 	2.000,0000 	0.9300 1.860,00 

Cefli~ 	sMsUStshdMISIIMte 1V*SWM%.. 	*tiS&.t 	14 ir VCU4MØ 

CERU(O DÉBITOS TRABALHISTAS 	 . 	1550603512020 	 ' 0210112021 
CERI1EÀO FGTS 	 2020070304591339065438 0110812020 

CERTIDO UNIFICADA - RFB/FGFN 	 1705.b5D1=.C164.3749 0111212020 

REFERENTE COMPRA DIRETA N°105/2020 

Forma de pagamento: APRAZO 
Destino: ASSISTÊNCIA SOCIAL 

...........::.. 	........
. 

JOÃO OSMAR MENDES 	 MARINA RO9rrA PASIERPS(I rtARINF$J 	 )fl LUIZ DE BARROS 
PR6:ETO 	 CONTADOR 


