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Dispensa para aquisição de barracas para feirante
expositores na feira da Lua Municipal. Conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Aqricuitura e
Meio Ambiente.

Prefeitura Municipal de Pièn - Rua Amazonas. .^7.3 - Centro - Cep: 83860-000 - Telefone 41-3
.3632-1136
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Tramitação do Processo
Processo: 3160/2021 Data: 29/11/2021 16:59

Requerente: CARLOS AUGUSTO MAGON

Contato: CARLOS AUGUSTO MAGON

Assunto: LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1

Descrição: Solicito abertura de processo de licitação para aquisição de barracas para a feira

Situaç

00

ão: Encaminhado

Documento: 064.173.979-63

Página 1 de 1

Ocorrência:!. Data:29/11/2021 16:59:29

De: CARLOS AUGUSTO MAGON

Etapa: abertura

Descrição: Abertura do processo.

■  Previsão: 02/12/2021 , ^
Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação: não
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Órgão requisitante: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
N° requerimento: 0040/2021
Data: 29/11/2021

Descrição do objeto a ser comprado/contratado (Especificações técnicas - quantidades,
tamanhos, cores, metragem, peso, capacidade, modelo, demais características);

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE

Barracas para exposições de
produtos na feira municipal
medindo 2x2 de material
ecológico, de preferência de
bambu, com grade fechando toda
a lateral, fundo e frente, com 1
metro de altura, com suporte nos
pés para fixação no piso, com
portão de acesso na lateral, com
cobertura de lona tipo vini lona, no
telhado, nas laterais e fundo e com
suporte na frente para colocação
de prateleira de no mínimo de 30
cm para exposição de produtos

Uni 10

Justificativa: ~ ~

Visando da maior condição aos feirantes que vem expor seus produtos na feira da lua
^unicipal, vimos a necessidade de disponibilizar mais barracas, devido a demanda do nossa
}pulação e das pessoas que estavam expondo seus produtos,

w^ndo assim, para dar mais conforto e comodidade e bem estar e qualidade aos feirantes e
as pessoas que vem até a nossa feira, solicitamos a compra dessas barracas de matereiai
ecologicamente corretos de preferência de bambu.

Compra/Contratação é para atendimento de ordem Judiciai? () Sim (x) Não
Em caso afirmativo descrever qual:

Dotação orçamentária: 20. éoé, O0OS I-/Hú9^2.LiPrYr-

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra:

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Rua Reinaldo de Oliveira Mendes, n.° 486 - Centro - Piên/PR - CEP 83.860.000

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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Horários:

OShas 12h

13h as 17h

Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:

imediato

r"

Responsável por recebimento e fiscaiização da execução do objeto:

Alexandre Forteski. Fiscal - Matrícula 4765120

Há licitação em curso para o objeto pretendido? () Sim (x) Não

Em caso afirmativo informar:
a) N° do processo licitatório
b) N" do contrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de vencimento do contrato/ata de registro de preços
d) OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de

Licitações disponibilizado peirxDepto. de Licitações e Compras.

Carlos Augusto Magon - Decreto n.° 06/2021 de 04/01/20
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

NQWIE DO FISCAL DE CONTRATO

Alexandre Forteski de Oliveira,
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Fiscai - Matrícula 4765120

Ui
Carlos Augusto Mágon - Decileto n.° 06/2021 de 04/01/20
Secretário Muniisupal de Agricultura e Meio Ambiente

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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ANEXO I

ITEM ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE

MEDIDA

QUANTIDADE

1

Barracas para exposições de produtos
na feira municipal, medindo 2x2 de
material ecológico, de preferência de
bambu, com grade fechando toda a
lateral, fundo e frente, com 1 metro de
altura, com suporte nos pés para
fixação no piso, com portão de acesso
na lateral, com cobertura de lona tipo
vini lona, no telhado, nas laterais e
fundo e com suporte na frente para
colocação de prateleira de no mínimo
de 30 cm para exposição de produtos.

Uni 10

Carlos Aug
Secretário

sto Magon - Decreto n.° 06/2021 de 04/01/20
lunicipal de Agricultura e Meio Ambiente

NOWIE bQ FIStÂL DE CONTRATO

Alexandre Forteski de Oliveira,
Secretaria de Agriculti^a e Meio Ambiente

FisiÊal - Matrícula4765120

Carlos AugustoMagon - Decteto n.° 06/2021 de 04/01/20
Secretário MunWipal de AgH|cultura e Meio Ambiente

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA FEIRANTE EXPOSITORES NA FEIRA
DA LUA MUNICIPAL

Piên, 29 de novembro de 2021.
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1.1. Barracas para exposições de produtos na feira municipal,
medindo 2x2 de materiai ecológico.

2.1. Barracas para exposições de produtos na feira municipai, medindo
2x2 de materiai ecoiógico, de preferêcia de bambu, com grade
fechando toda a laterai, fundo e frente, com 1 metro de altura, com
suporte nos pés para fixação no piso, com portão de acesso na laterai,
com cobertura de iona tipo vini iona, no telhado, nas laterias e fundo e
com suporte na frente para colocação de prateleira de no mínimo de 30
cm para exposição de produtos.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Barracas para exposições de produtos
na feira municipal, medindo 2x2 de

material ecológico, de preferêcia de
bambu, com grade fechando toda a

iaterai, fundo e frente, com 1 metro de

altura, com suporte nos pés para
fixação no piso, com portão de acesso
na iaterai, com cobertura de lona tipo
vini lona, no telhado, nas laterias e

fundo e com suporte na frente para
colocação de prateleira de no mínimo
de 30 cm para exposição de produtos.

UNIDADE

DE

MEDIDA

Uni

QUANTIDADE

10

3.1. JUSTIFICAR QUAL A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO OBJETO:

Visando da maior condição aos feirantes que vem expor seus produtos na feira
da iua municipai, vimos a necessidade de disponibiiizar mais barracas, devido
a demanda do nossa população e das pessoas que estavam expondo seus
produtos.

Sendo assim, para dar mais conforto e comodidade e bem estar e quaiidade
aos feirantes e as pessoas que vem até a nossa feira, solicitamos a compra



Prefeiti^a de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
|3|Er|^ Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Compras e Licitações

dessas barracas de matereial ecologicamente corretos de preferência de
bambu.

008

4.1. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
RUA REINALDO DE OLIVEIRA MENDES N.° 486 - CENTRO - PIÊN/PR
CEP 63.860-000

ENTREGA IMEDIATA.

CJ MlREiEeiMlNli^EPlíilER^Ba^gÈling^

5.1. Os bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05
(cinco) dias do recebimento provisório.
5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias.

6.1. NOME E MATRICULA DO FISCAL.
Alexandre Forteskl de Oliveira, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Fiscai - Matrícula 4765120

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993.
6.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
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7;- iQBRIÇAçÕÉSlDgiCliONTRÁtÃDa

7.1. A Contratada obriga-se a:
7.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados
pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e
da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço,
as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente Termo de Referência;

7.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de
contrato;

7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.

S^liâRia^jPES^Difliiil^TFUVTANTE^

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

INFRAÇÕES E SAN^ÕE&ADMINISTRATI^Si^giÜü
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9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação
e da contratação é aquela prevista no Edital.

IjíMlSMlEMiiaiEgMllS^

10.1. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES.

1) Jacson Ariel ferreira - CNPJ 29.014.879/0001-02
2) Geev com. de material construção LTDA - CNPJ 10.878.788/0001-97
3) Everton Santana de Deus - CNPJ 38.828.816/0001/80

Elaborado em 29 de novembro de 2021.

Carlos Augusto Magori - Decreto n.® 06/2021 de 04/01/20

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

A r,

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

Alexandre Forteski de Oliveira - Matrícula 4765120

T

1

écnico em Agre pecuária

Carlos Augusto Mágon - Decreto\n.® 06/2021 de 04/01/20

Secretário Municipal de Agricultura e Méio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

COTAÇÃO
Favor preencher todas as informações

Empresa: Q C&rf)- Cffyyfà'- \Á)f^A CNPJ: jíoVTS'?-*&SC/'CQpi-'í'
E-maii: eVAvC6rrahúvaá?cerrA .cfihr.. br Contato:('^0 SéJ) 2>1'55S'

Fone;f^|) Fax:

ITEM UNIDADE QUANTIDADE PRODUTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 Unidade 10

Barracas para exposições de produtos na feira municipal,
medindo 2x2 de material ecológico, de preferêcia de bambu,
com grade fechando toda a lateral, fundo e frente, com 1 metro
de altura, com suporte nos pés para fixação no piso, com portão
de acesso na lateral, com cobertura de lona tipo vini lona, no
telhado, nas laterias e fundo e com suporte na frente para
colocação de prateleira de no mínimo de 30 cm para exposição
de produtos.

f. yl{.

Total

OBS: A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias
Telefone: (41) 3632 1015 (41) 98422 1364 - com FIávia
E-mall: aericulturagiolen.gov.pr.br ou flavia(aplen.eov.pr.br

10.878.788/0001-97
OMsev COM. DE mater;.':.;s

CONSTRUÇÃO U"rt;A.

RUA PADRE FRANCISCO i «.
GBNTRO ■ CEP itUOJO Cü'..

OUITANDiNHA - PR



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: GEEV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 10.878.788/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) Junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

( ̂ 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 alíneas '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 <http://rfb.gov.br> ou <http://wwv\/.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:53:30 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasíiia>.

Válida até 28/05/2022.

Código de controle da certidão: C9A8.BA52.EDB3.9213
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
/

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N** 025555604-64

01 í7

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.878.788/0001-97

Nome: GEEV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao déscumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Intemet Pública (29/11/202116:53:46)
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEEV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 10.878.788/0001-97

Certidão n°: 55287331/2021

Expedição: 30/11/2021, às 08:39:11

Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GEEV COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 10.878.788/0001-97, 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão cbndiciona-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 juridicas

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.

Dúvidas a sugestões; cndtytst.ius.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Piên. 24 de Novembro de 2021

COTAÇÃO
Favor preencher todas as informacnes

Empresa: gU, ÚOJJ^
E-mail,

Fone:

CNPJ:

Contato:

Fax:

ITEM UNIDADE

Unidade 10

PRODUTO

Barracas para exposições de produtos na feira municipai,
medindo 2x2 de materiai ecoiógico, de preferècia de bambu,
com grade fechando toda a iaterai, fundo e frente, com 1 metro
de aitura, com suporte nos pés para fixação no piso, com portão
de acesso na iaterai, com cobertura de lona tipo vini iona, no
telhado, nas laterias e fundo e com suporte na frente para
colocação de prateleira de no mínimo de 30 cm para exposição
de produtos.

Total

UMCooo

rã, ̂joõoÀ
OBS; A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias
Telefone; (41) 3632 1015 (41) 98422 1364- com FIávia
E-mall: aKrlcultura@pien.gov.Dr.br ou flavía^Dien.gnv.pr hr

10^

n
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVERTON SANTANA DE DEUS 10937546992 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.828.816/0001-80

Certidão n°: 55287245/2021

Expedição: 30/11/2021, às 08:38:08

Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EVERTON SANTANA DE DEUS 10937546992 (MATRIZ E FILIAIS)

,  inscrito (a) no CNPJ sob o n° 38.828.816/0001-80, 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 juridica, 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 juridicas

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.

Dúvidas e sugestões: cndti3tEt.ju3.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EVERTON SANTANA DE DEUS 10937546992
CNPJ: 38.828.816/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 alíneas '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 <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão.emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 08:43:03 do dia 30/11/2021 <hora e data de Brasíiia>
Válida até 29/05/2022.

Código de controle da certidão: 2D80.3296.DC27.9075
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeilurade
01 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Píên. 24 de Novembro de 202'1.

COTAÇÃO
Favor preencher todas as infnrmai;^ni=;»!

Empresa:

E-mail:

Fone: H ̂  S ̂

zwi-.oL^OjCl ?^-l^0Ooí0^
Contato:

Fax:

Unidade

QUANTIDADE

10

PRODUTO

Barracas para exposições de produtos na feira municipal,
medindo 2x2 de material ecológico, de preferêcia de bambu,
com grade fechando toda a lateral, fundo e frente, com 1 metro
de altura, com suporte nos pés para fixação no piso, com portão
de acesso na lateral, com cobertura de lona tipo vinl lona, no
telhado,^nas laterlas e fundo e com suporte na frente para
colocação de prateleira de no mínimo de 30 cm para exposição
de produtos.

VALOR UNIT.

Total

II' 30Qeo

OBS: A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias
Telefone: (41) 3632 1015 (41) 98422 1364 - com FIávia
E-mail: aBrículturaODien.gov.pr.br ou flaviaisiplen.gov.nr.hr

//■ 3 go.poi

Off 0S3ÍSI
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Certificado da Condição de
Microempreendedor individual

Identificação

Nome Empresarial

JAKSON ARIEL FERREIRA 08385186999

Nome do Empresário

JAKSON ARIEL FERREIRA

Nome Fantasia

BAMBU SUL

Capitai Social

1.500,00

Número identidade Órgão Emissor

109414131 SESP

UF Emissor

PR

CPF

083.851.869-99

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente Data de início da Situação Cadastrai Vigente

ATIVO 07/11/2017

Número de Registro

CNPJ

29.014.879/0001-02

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento

83840-000 ESTRADA ESTRADA VILA RURAL 0 CASA

Bairro Município UF

VILA RURAL QUITANDINHA PR

Atividades

Data de início de Atividades

07/11/2017

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja. Porta a porta, postos móveis ou
por ambuiantes

Ocupação Principal
Artesão(ã) em cortiça, bambu e afins Independente

Atividade Principal (CNAE)

16.29-3/02 - Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto
móveis

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Artesão(ã) têxtii independente 13.59-6/00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados
Locador(a) de palcos, coberturas e
outras estruturas de uso 77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
temporário, exceto andaimes, exceto andaimes
independente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos iegais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos., O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as Inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://vtfww.DortaidoemDreendedor.Qov.br/.
Certificado emitido com base na Resolução n° 48, de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

02 o

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastrai.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

29.014.879/0001-02

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/11/2017

NOME EMPRESARIAL

JAKSON ARIEL FERREI^^ 08385186999

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BAMBU SUL

PORTE

ME

CODlGO Ê DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

16,29.3-02 - Fabricação de artefatos diversos de corttça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
77.39-0-K)3 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

EST ESTRADA VILA RURAL

NUMERO COMPLEMENTO

O  CASA

CEP

83.840-000

BAlRROyOISTRITO

VILA RURAL

MUNICÍPIO

QUITANDINHA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

bambusul@hotmall.com.br
TELEFONE

(41) 9857-2431

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SlTUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SlTUAÇAO CADASTRAL

07/11/2017

MOTIVO DE SlTUAÇAO CADASTRAL

SlTUAÇAO ESPECIAL DATA DA SlTUAÇAO ESPECIAL

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

Emitido no dia 08/12/2021 às 10:10:44 (data e tiora de Brasíiia). Página: 1/1

CONSULTAR QSA ' O VOLTAR 6 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua vísita. Para Informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ



30/11/2021 08:32 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir 021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.014.379/0001-02
Razão SocialíJAKSON ARIEL ferreira 08385186999

Endereço: est estrada vila rural sn casa 000001 casa / vila rural /
QUITAIMDINHA / PR / 83840-000

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 Serviço - 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:16/ll/2021 a 15/12/2021

Certificação Número: 2021111600552879663012

Informação obtida em 30/11/2021 08:29:22

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

https://consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAKSON ARIEL FERREIRA 08385186999 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.014.879/0001-02

Certidão n°: 55287060/2021

Expedição: 30/11/2021, às 08:36:24

Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JAKSON ARIEL FERREIRA 08385186999 (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 29.014.879/0001-02, 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 juridica, 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 juridicas

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.

Dúvidas e sugestões: cndcistst. ius .br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
[p Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JAKSON ARIEL FERREIRA 08385186999

CNPJ: 29.014.879/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, reiativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasii (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) Junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é váiida para o estabeiecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos púbiicos da administração direta a eie vincuiados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inciusive as contribuições sociais previstas
nas aiíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de juiho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:53 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasíiia>.

Váiida até 28/05/2022.

Código de controie da certidão: C55A.8D64.354D.52E0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

W



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda 0 24
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estaduai

N° Ó25555694-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.014.879/0001-02
Nome: JAKSON ARIEL FERREIRA 08385186999

Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estaduai inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Intemet PcJW/ca (29/11/202117:00:39)
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CERTIDÃO NEGATIVA 104/2020

l'
IMPORTANTE:

Fica ressalvado o direito da fazenda municipal
cobrar débitos constatados posteriormente
mesmo referente ao período compreendido nesta
certidão.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido reiativo a empresa com a
Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 27/03/2020
CÓD. AUTENTICAÇÃO:

9ZTMTX4H2QE5M44X8X9Ei\/i

REQUERENTE: JAKSON ARiEL FERREIRA PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: JAKSON ARiEL FERREIRA 08385186999

INSCRIÇÃO EMPRESA

1758

CNPJ/CPF

29.014.879/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ

27/2019

ENDEREÇO

EST VILA RURAL, S/N - CASA - VILA RURAL CEP: 83840000 Quitandinha - PR

ATIVIDADES

Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente. Aluguei de palcos, coberturas e outras
estruturas de uso temporário, exceto andaimes
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Prefeitura de

PIÊN

MUNICÍPIO DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO N® 3160/2021
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Cqnvite (  ) Concorrência

(  ) Pregão Presenciai (  ) Concurso

() Pregão Eietrônico (X) Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (  ) Inexigibiiidade de Licitação

1) OBJETIVO: Dispensa para aquisição de barracas para feirante expositores na feira da
Lua Municipal. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO; R$ 11.380,00 (onze mil trezentos e oitenta reais)
3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Piscai.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2021

Funcionai

07.002.20.606.0008.2013/4490524200

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

) Há disponibiiidade
(  ) Não há disponibilidade
( ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentório deverá ser consultado no momento
da emissão do contrato/Empenho

José Luiz^e^Barros
Contador CRC^^ 049922/0-8

M^^icuia 35076-1

6) RECURSOS FINANCEIROS
(  ) Há previsão de recursos financeiros e será inciuído na Programação de acordo com a
disponibiiidade
(  ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da reguiaridade orçamentária e iegai foi feita peio órgão soiicitante de

Artl 16''n7^drLcTo\^^^^^^^ constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os
06/12/2021

Ciau

Secretário Municipal
Deere

osé de Andrade

ministração e Finanças
2021

Prefeitura Municipal de Plên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000
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Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

Aviso de Dispensa de Licitação

A Prefeitura Municipal de Piên por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, está aberta a apresentação de propostas para o Seguinte Objeto: Dispensa de
licitação para aquisição de barracas para feirantes expositores na feira da Lua
Municipal.

Documentação Solicitada;

Proposta, Contrato Social, Certidões de Regularidade Trabalhista e Fiscal capacidade.

O Recebimento das propostas e documentação será até dia 03/12/2021, após será
encerrado o recebimento.

E-mail para envio: licitacoes@pien.pr.gov.br

Piên/PR, 30 de novembro de 2021.

Carlos Augusto Magon
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ
Departamento de Licitações e Compras

^  029

Protocolo l\|9 3160/2021 Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto: Dispensa para aquisição de barracas para feirante expositores na feira
da Lua Municipal. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.

A Procuradoria Jurídica,

Encaminho o presente processo para análise e parecer quanto à solicitação da
Secretaria.

Considerando que temos saldo para esta dispensa.

Considerando que foi publicado no site da prefeitura e dado o prazo de 3 dias,
para recebimento de novas propostas, sendo que não foi recebido nenhuma.

Aguardo vossa análise e parecer.

03/12/2021

Jacqueline de Oliveira Vieira



Prefeitura de

'^PIÊN 030
Protocolo Equiplano: 3160/2021
Assunto: "Aquisição de barracas para exposições de produtos na feira municipal
Requerente: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Parecer Jurídico

I - Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura
de processo para aquisição de " barracas para exposições de produtos na feira municipal

Justifica o Secretário Carlos Augusto Magon, o seguinte:

Visando da maior condição aos feirantes que vem expor seus produtos na feira da
lua municipal, vimos a necessidade de disponibilizar mais barracas, devido a
demanda do nossa população e das pessoas que estavam expondo seus produtos.
Sendo assim, para dar mais conforto e comodidade e bem estar e qualidade aos
feirantes e as pessoas que vem até a nossa feira, solicitamos a compra dessas
barracas de material ecologicamente corretos de preferência de bambu.

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal e termo
de referência, cotações de fornecedores habilitados com consulta de certidões de regularidade
fiscal e trabalhista fornecidos pela assessoria de licitações e contratos, aviso de dispensa de
licitação publicado no site oficial do município, mapa comparativo de preços e tabela indicativa
da melhor proposta, declaração de existência de dotação orçamentária e informações quanto
ao valor de mercado.

II - Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de
licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional
já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados
os casos especificados na legislação ".

De acordo com Lei n.° 14.133/21, a licitação poderá ser dispensada (ou
dispensável) nas hipóteses do art. 75, sendo que, em todos os casos, mesmo que exista a /
viabilidade de competição, o que toma a licitação possível, contudo, por comando normativo
expresso, dada a natureza da contratação, o procedimento licitatório estaria dispensado.

Inicialmente, destaca-se que a natureza do processo licitatório é, ordináriamente,
o atendimento de demanda pública, em apreço à livre concorrência e à captação de preço
justo e mais vantajoso à administração, elementos colhidos no espírito da Lei de Licitações
e Contratos Administrativos.

Ressalta-se que, na contratação direta, o que é dispensado é o processo licitatório
e não o processo administrativo, logo, o administrador está obrigado a seguir um
procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar mesmo nesses casos, a
prevalência dos princípios constitucionais da Administração pública. Neste sentido, é de
considerar que a demanda apresentada foi justificada pela Secretaria e o valor da contratação
é relativamente baixo e adequado dentro da excepcionalidade da Lei n° 14.133/21.

Além disso, objeto deste processo se amolda perfeitamente ao inciso II, do art. 75
daLein" 14.133/21: '
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Art. 75. É dispensável a licitação:
I  -para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, 00 (cem
mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de
manutenção de veículos automotores;
II -para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital
de licitação realizada há menos de I (um) ano, quando se verificar que naquela
licitação:
(...)

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dispõe em seu art. 72 os
documentos minimamente necessários para a instrução do processo de contratação direta,
como também nuances que devem ser observadas para garantir a proposta mais vantajosa
para a administração:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

i  / - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II- estimativa de despesa, que deverá ser calculada naforma estabelecida no art. 23
desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com
o  compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do
contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico
oficial.

No presente processo administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da
legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, demonstração da
compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação jurídica fornecidos
pela área de licitações e contratos e justificativa da necessidade de contratação.

Registra-se, igualmente, que a análise do preço da contratação foi realizada pela
Comissão de Licitação e pela secretaria requerente, quanto aos parâmetros do valor de
mercado, em atenção aos orçamentos que seguem no processo de dispensa de licitação,
objetivando atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a
presente contratação, com vistas a cumprir o disposto no art. 5, da Lei n° 14.133/21.

No que se refere, ao disposto no § 3° do art. 75, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, segue nos autos o Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no site oficial
do Município pelo período de três dias, a fim de promover a publicidade dos atos da
administração pública e obter o maior número de propostas adicionais de eventuais
interessados. Neste sentido, foi certificado pelo Presidente da Comissão de Licitações, sr.
Marcos Aurélio Melenek, que não foram apresentadas novas proposta para o objeto.
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Importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê que se o

gestor vier a contratar diretamente fora dos parâmetros e requisitos autorizados
expressamente neste diploma, o contratado e o agente público "responderão soUãariamente
pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis".

Além disso, as irregularidades na contratação poderão configurar crime previsto
no art. 337-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público
responsável poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:

Contratação direta ilegal
Ari. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Por fim, evidencia-se, que a dispensa de licitação não implica em total abandono
de princípios que regem as contratações públicas, em especial a impessoalidade e a
vantajosidade da proposta, que deve ser obtida dentro do universo de fornecedores que
estejam devidamente habilitados para fornecimento do produto, neste caso, vemos que
houve a busca/pesquisa de preços, sendo a mesma considerada como suficiente.

III - Conclusão

Neste sentido, entendemos que o processo em comento atende os princípios
insculpidos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos
favoravelmente pela regularidade da "contratação direta" EXCEPCIONALMENTE
para atender a contratação dos produtos a que se destina, em razão do valor
apresentado, com base no permissivo legal expresso no inciso II, do art. 75 da Lei n"
14.133/21.

Ressalte-se, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do
pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das
dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento, pelo que
o presente opinativo se cinge exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em
comento.

IV - Recomendação

A Assessoria de Licitações e Contratos, para que:

- na elaboração e formalização do contrato, atente-se para as disposições presentes
no art. 89 e seguintes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

- proceda à divulgação em sítio eletrônico oficial do ato que autoriza a contratação
direta ou o extrato decorrente do contrato, nos termos do parágrafo único do art. 72, da Lei
de Licitações e Contratos Administrativos.

S.M.J. É o parecer.

ébe França Costa
Procurador Jurídic.q - OAB/PR 61.756
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Protocolo n°:3160/2021 - Requerente: Licitações e Compras

Ref.: Dispensa' para aquisição de barracas para feirante expositores na feira da Lua Municipai.
oonforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Ao administrativo^

Segue documentação referente a dispensa acima citada, para seu conhecimento
assinatura.

e sua

arcos

~

Claudemir/Jçsé de Andrade

%

Maicon Grosskopf
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PIPM MUNICÍPIO DE PIÊN

ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO N° 3160/2021

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 165 /2021

Dispensa de Licitação, conforme Art. 37, Inciso XXI na forma da Lei Federal 14.133/2021.

Objeto: Dispensa para aquisição de barracas para feirante expositores na feira da
Lua Municipal. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.

PESSOA JURÍDICA: JACKSON ARIEL FERREIRA
r ̂ CNPJ: 29.014.879/0001-02

VALOR: R$ 11.380,00 (Onze mil, trezentos e oitenta reais)

Dotação Orçamentária:

Funcionai
Dotações: 07.002.20.606.0008.2013/4490524200

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.l

Piên/PR, 06 de dezembro de 2021.

Maicon Grosskopf

Prefeito Municipal
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PIEN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 165 /2021

PROTOCOLO: 3160/2021

Objeto: Dispensa para aquisição de barracas para feirante expositores na feira da Lua
Municipal. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: JACKSON ARIEL FERREIRA
CNPJ: 29.014.879/0001-02
VALOR: R$ 11.380,00 (Onze mil trezentos e oitenta reais)

AUTORIZAÇÃO: 06/12/2021
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itens conforme relatório disponível no portal da transparência,
resultando no valor total de R$ 138.141,00 (cento e trinta e oito mil e
cento e quarenta e um reais).

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cestas
básicas a serem fornecidas através dos benefícios eventuais
previsto na Lei Municipal N° 1.337/2018, regulamentada pelo
Decreto n° 072/2018.

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência:12 (Doze) Meses.

Data de assinatura: 29 de novembro de 2021

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador: 1403E9F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1382/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1382/2021.

PE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concedeférias para empregado público.

O senhor Claudemír José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Titulo III, Capitulo III da Lei
Municipal 960/2007 — Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. r Conceder férias, no período de 20 de dezembro à 23 de
dezembro de 2021 à empregada pública Juliana Ribeiro, portadora
da cédula de identidade civil com RG. 9.911.028-7/PR, ocupante do
emprego público de Agente comunitária de saúde.

Art. 2° Esta Portària entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

d UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
" ...^cretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:62DCBF60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO 165/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 165 /2021

PROTOCOLO: 3160/2021

Objeto: Dispensa para aquisição de barracas para feirante expositores
na feira da Lua Municipal. Conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: JACKSON ARIEL FERREIRA
CNPJ: 29.014.879/0001-02
VALOR: R$ 11.380,00 (Onze mil trezentos e oitenta reais)

AUTORIZAÇÃO: 06/12/2021

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:7B327244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 1383/2021. DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

PORTARIA N° 1383/2021.

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Concede férias para empregado público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021,
considerando ainda o disposto no Titulo 111, Capitulo III da Lei
Municipal 960/2007 — Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder férias, no período de 27 de dezembro à 30 de
dezembro de 2021 à empregada pública Marli Terezinha dos Santos,
portadora da cédula de identidade civil com RG. 8.787.126-6/PR,
ocupante do emprego público de Agente comunitária de saúde.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 30 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:55A225D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2021

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2021

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021

2° TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E
COOLTIVANDO CONSULTORIA LTDA.

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de um lado
o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n" 76.002.666/0001-40, com sede na Rua
Amazonas n° 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo Sr.
MAICON GROSSKOPF, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cl n° 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 080.278.589-17,
residente e domiciliado nesta cidade, assistido pelo Procurador
Jurídica Sr. Calebe França Costa, OAB/PR n° 6L756/PR em conjunto
com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Sr. Carlos Augusto
Magon, inscrito no CPF sob n° 064.173.979-63, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro
COOLTIVANDO CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob
n.° 32.637.073/0001-85, estabelecida na Benjamin Cavet, n° 181, São
Braz, em Curitiba/PR, CEP 82300-340, Fone (41) 32069247, e-mail
contato@cooltivando.com.br neste ato representado pelo, Sr. Marcus
Tadeu Fusco dos Santos inscrito no CPF sob n°. 221.904.258-83,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem
FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato n° 035/2021 nos termos da
Lei n" 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que
as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber;
Cláusula Primeira: Acréscimo de R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos),
devido à execução de serviços não previstos no contrato original.

Cláusula Segunda-. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato
original.
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Voltar

Detalhes processo lícitatório

Entidade Executora

Ano*

iicitação/dispensa/inexigíbiiidade*

Modalidade*

Número editai/processo*

-Informações Gerals-

MUNiaPIO DE PIEN

2021

165

Processo Dispensa

165/2021

Instituição'Financeira

Contrato de Empréstimo

-Recursos provenientes de organismos ínternacionais/multllaterals de crédito-

Descrição Resumida do Objeto*

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data Pubiicação Termo ratificação

Data de Lançamento do Editai

Data da Abertura das Propostas

Dispensa para aquisição de barracas para feirante expositores na feira da Lua
Municipal. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

0700220606000820134490524200

11.380,00

07/12/2021

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? .

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?

Percentual de participação: 0,00

Data Cancelamento

aiíter i8íilaSr

CPF: 966354958 fLogouti

htfps://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipai/AML/DetaihesProcessoCorTipra.aspx
1/1



município DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 lE: 1961

Endereço: PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

imr

Cidade: Piên

Número

8857/2021

Tipo

Ordinário

Errítldo em

07/12/2021

Requisição N°

5777

Req. Corrpra N"

57391

Licitação
Tipo

Processo dispensa
Número

165/2021 de 06/12/2021

Contrato/Aditivo —

Seqüência Contraio Aditivo inicio da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

JAKSON ARIEL FERREIRA 08385186999

Endereço

ESTPiADA VILA RURAL, O - CASA

Cidade/UF

Quitandinha/PR

ClassIflcação da despesa

CEP

83840-000

Fone

Matricula CPF/CNPJ

29144-7 29.014.879/0001-02

Bairro

VILA RURAL

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

07 SECRETARA DE AGRICULTURA E MHO AMBIENTE

07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

, 20.606.0008.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARA DE AGRICULTURA EMHO AMBIENTE

4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL

1890 00000 Recursos Ordinários (Livres) «h-sí •

De Exercícios Anteriores

rsaidoaníefig^

R$ 253.199,90

yalor^:empenhado

R$ íí .'380,00

R$241.819,90

Outras Informações -
í?>'

Histórico

Código

"23523"
'Nome Marca UM Quantidade

BARRACAS PARA EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS L

NA FBRA MUNICIPAL, MEDIDNO 2X2 DE M«iTERAL KÓLÓGICO,
DE PREFERÊNCA EM BAMBU, COM GRADE FECHASIDO' TODA A
LATERAL, FUNDO E FRENTE COM 1 METRO DÉ ALTURA, COM
SUPORTE NOS PÉS PARA FIXAÇÃO NO PISO, COM PORTÃO DE
ACESSO NA LATERAL, COM COBERTURA'DE LONA-TIPO VINI -

LONA, NO TELHADO, NAS LATERAIS E FUNDO E COM SUPORTE- ■

NA FRENTE PARA COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA DE NO MÍNIMO DE
30 CM PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS.

UN 10,0000

Valor

llãsíõoõ"
Valor/total

~ir3'8ãÕÕ

Certidão

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS

'"ERTIDÃO FGTS

ERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN

Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DAS
Local de entrega: SECRETARA DE AGRICULTURA E MBO AMBIENTE

Número '

"5^87060/2021
2021111600552879663012

C55A.8D64.354D.52E0

Validade

28/05/2022

15/12/2021

28/05/2022

MAICON GROSSKOPF

PREFEITO

CLAÜDEMIR JOSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
JOSE LUIZ DE BARROS

CONTADOR


