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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2016 

 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS FÍSICAS / SERVENTIAS / CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE 
SERVIÇOS NOTARIAIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL,  PARA 
REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, 
vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, 
que a suplementam no que for omisso.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FÍSICAS / SERVENTIAS / CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE 
SERVIÇOS NOTARIAIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL,  PARA 
REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL. 
2.2. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que 
solicitem seu credenciamento e preencham os requisitos deste edital.   

 
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do certame todos os cartório de notas, legalmente 
constituídos, que preencherem as condições e requisitos constantes deste 
edital. 
3.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de 
sua documentação, sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do presente procedimento.  
3.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral 
dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
3.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão 
ser autenticados pela Comissão de Licitação, mediante apresentação do original.  
3.5. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE CARTÓRIOS:  

3.5.1. Com sede em outra comarca; 
3.5.2.  Que não possuam competência notarial; 
3.5.3. Que estejam impedidos de exercer seu ofício; 
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3.5.4. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão 
governamental, autárquico, fundacional, de sociedades públicas ou economia 
mista das três esferas, e, caso participe(m) do credenciamento, estará(ao) 
sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
3.5.5. Que estejam irregular quanto a comprovação de quitação de tributos 
federais, estaduais ou municipais. 

3.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor 
dirigente da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas 
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da 
mesma.  
3.7. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 
vinte e quatro horas. 

     
IV. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento nº. 01/2016, 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no 
item VI do presente chamamento, no endereço acima mencionado, a partir de 
29/11/2016. 
4.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar 
o interesse da Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste 
Credenciamento. 
4.3. O pedido de credenciamento deverá ser apresentado em uma via, em linguagem 
clara, datilografado ou digitado, datado, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal 
do proponente ou procurador constituído para tal fim, sendo neste caso necessária a 
juntada do respectivo instrumento e com carimbo do CNPJ. 
4.4. No pedido de credenciamento (Anexo III) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente; 
e) Declaração do licitante, submetendo-se a todas as cláusulas e condições 
deste Edital; 
f) Data da pedido.  

4.5. De modo a facilitar o manuseio da documentação e para fins de segurança, as 
páginas deverão ser numeradas. 
4.6. Não serão credenciadas as pessoas jurídicas que não atenda às exigências deste 
Edital. 
 
V. DOS PRAZOS 
 
5.1. O pedido de credenciamento (Anexo III) deverá ser dirigido à Comissão 
Permanente de Licitação, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo 
com o item VI deste Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta 
Prefeitura, a qualquer momento, a partir de 29 de novembro de 2016, em horário de 
funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
em envelope fechado. 
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5.2. O prazo de vigência do termo de credenciamento será de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos limitado a 60 (sessenta) meses. 
5.3. O prazo para assinatura do termo de credenciamento será de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação dos interessados. 
 
VI. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina 
Grande do Sul o envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na 
parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 01/2016 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
6.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de 
Compras e Licitações. 
6.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a seguinte documentação: 
 
 CARTÃO CNPJ; 
 CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL/ CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DA UNIÃO; 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT; 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL, 

RELATIVO AO DOMICÍLIO OU SEDE DO INTERESSADO, PERTINENTE AO SEU 
RAMOS DE ATIVIDADE E COMPATÍVEL COM O OBJETO DO SEU 
CADASTRAMENTO, SE HOUVER; 

 DECRETO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DELEGANDO 
O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE TITULAR DE TABELIONATO DE NOTAS AO 
TABELIÃO RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO/SERVENTIA; 

 RELAÇÃO DOS ESCREVENTES E AUXILIARES DO TABELIÃO, 
ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO. 

 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO TABELIÃO RESPONSÁVEL PELO 
CARTÓRIO/SERVENTIA; 

 DECLARAÇÃO DA SERVENTIA/CARTÓRIO, RELACIONANDO OS TIPOS DE 
SERVIÇO QUE ESTÁ AUTORIZADO A EXECUTAR; 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL. 
 
Observação: Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão 
ser cópias atualizadas e autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal (com 
apresentação do original para conferência). 
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VII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste 
Edital, de acordo com as necessidades desta Municipalidade e conforme 
disponibilidade financeira e orçamentária.  
7.2. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Permanente de Licitação, devendo ser observado o seguinte: 

7.2.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da 
documentação. 

7.3. Serão declarados inabilitados os interessados: 
7.3.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham 
sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do 
ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu; 
7.3.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem 
como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
7.3.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
7.3.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução 
dos serviços prestados. 

7.4. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e 
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada 
hábil para o credenciamento, e notificada por esta Comissão. 
7.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão. 

7.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso; 
7.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta 
Prefeitura, sendo dirigido à Comissão Permanente de Licitação, ficando 
estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão da 
Comissão; 
7.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 
não protelatórios. 

 
VIII. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
8.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o 
credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de 
recebimento da documentação. 
8.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para 
firmar o termo de credenciamento conforme minuta do Anexo VIII, em até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito ao 
credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8666/93. 
8.3. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.pmcgs.pr.gov.br
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Grande do Sul  Paraná- - - - - - - -
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II da Lei nº. 8666/93. 
8.4. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 
a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
8.5. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
a) A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no presente 
procedimento; 
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
c) A credenciada não cumprir as obrigações contratuais; 
d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
e) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
da Lei Federal nº. 8666/93; 
f) Nas hipóteses previstas neste item, a credenciada terá seu contrato rescindido, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa. 
 
IX. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
9.1. As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2016. 
 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 1000 
Código Reduzido: 54 
 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 1510 
Código Reduzido: 55 
 
X. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
10.1. Estando a empresa apta ao Credenciamento, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município, que verificará a regularidade do procedimento, 
visando à realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base 
o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição 
resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o 
maior número possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no 
intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 
 
XI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
11.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
11.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o presente credenciamento 
ou revogá-la no todo ou em parte.  
11.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
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11.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e 
aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 
11.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto contratado.  
11.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, 
à Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no preâmbulo desse Edital 
ou pelo telefax (0xx41) 3676–8161, das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 
17h30min, de segunda a sexta-feira, em dias de expediente.  
11.7. A Administração poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, 
através da divulgação de um novo regulamento. 
11.8. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
exclusão de qualquer outro. 
 
XII. COMPÕEM O PRESENTE EDITAL: 
Anexo I – Projeto Básico; 
Anexo II – Valores oficiais a serem pagos pelos serviços; 
Anexo III – Modelo de pedido de credenciamento; 
Anexo IV – Declaração de regularidade quanto ao trabalho infantil; 
Anexo V – Declaração de idoneidade e de inexistência de fato superveniente 
impeditivo para habilitação;  
Anexo VI – Declaração de Responsabilidades;  
Anexo VII – Formulário de dados bancários; 
Anexo VIII – Minuta do Termo de Credenciamento.  

 
Campina Grande do Sul, 28 de novembro de 2016. 

 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
 
 

01. DO OBJETO 
1.1. Credenciamento de serventias/cartórios extrajudiciais de serviços notariais da 
Comarca de Campina Grande do Sul,  para realizar os serviços necessários às 
atividades do Poder Executivo Municipal. 
 
02. DA JUSTIFICATIVA 
A Contratação dos serviços se faz necessária para que esta Prefeitura venha atender 
aos casos em que são indispensáveis à validação de documentos por meio de 
Cartórios, levando-se em consideração que esses serviços deverão atender as 
pessoas jurídicas (Prefeitura e Secretarias) e as pessoas físicas (representante legal 
do Poder Executivo e os representantes legais das Secretarias). 
 
03. DA CONTRATAÇÃO 
3.1. Contratar todas as serventias notariais da Comarca de Campina Grande do Sul 
que atenderem o Edital e a legislação vigente; 
3.2. O Credenciamento será em Sessão Pública; 
3.3. As interessadas deverão apresentar documentação na forma do Edital de 
Credenciamento. 
 
04. DA ORDEM DE PREFERÊNCIA 
4.1. A preferência para prestação dos serviços, quando houver mais de uma 
interessada com competências notariais em limites territoriais idênticos, se dará 
mediante rodízio. 
4.2. Não havendo mais de uma serventia/cartório na situação prevista no item anterior, 
será contratado apenas aquele que atender o Edital.  
 
05. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. O objeto deste credenciamento será entregue PARCELADAMENTE, iniciando a 
partir da assinatura do Termo de Credenciamento, de acordo com as autorizações 
emitidas pelo Município Credenciante. 
5.2. O servidor designado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento se deslocará até o Cartório credenciado para servir-se dos serviços 
necessários a esta Prefeitura, sendo vedada a prática de ato notarial fora do território 
da circunscrição para a qual o agente recebeu delegação, nos termo do art. 3º. do 
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial. 
 
06. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
6.1. Comunicar às serventia/cartórios credenciados até o 5° dia útil, após 
apresentação dos recibos, do aceite, mediante o atesto da mesma. 
6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que as serventias/cartórios 
credenciados executarem fora das especificações do Edital. 
6.3. Designar um funcionário para acompanhar a execução dos serviços, por parte do 
Credenciado. 
6.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 
disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
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6.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos 
serviços. 
6.6. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas. 
6.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Credenciada, necessários à execução dos serviços contratados. 
6.8. Comunicar à Credenciada qualquer irregularidade verificada na execução dos 
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização. 
6.9. Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar 
a fiel observância de suas cláusulas, bem como do que consta das especificações do 
Edital. 
 
07. DAS OBRIGAÇÕES DAS SERVENTIAS/CARTÓRIOS CREDENCIADAS 
7.1. Prestar o serviço próprio dos Cartórios de Notas (anexo II, "a"), assim que 
solicitado pelo Município. 
7.2 O Cartório habilitado se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do Termo de Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
7.3. A Credenciada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições de fornecimento, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do 
Termo de Credenciamento.  
7.4. Atender todos os encaminhamentos feitos pelo Município Credenciante. 
7.5. Atender os pedidos com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação dos serviços. 
7.6. Garantir e disponibilizar e responsabilizar-se integralmente pelo local de 
atendimento, que deverá estar em conformidade com as normas vigentes. 
7.7. Na execução dos serviços, objeto do presente contrato obriga-se a Credenciada a 
envidar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento dos 
serviços que lhe forem confiados; 
7.8. Executar fielmente o objeto contratado, conforme especificações e prazos 
estipulados no contrato; 
7.9. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação que 
se relacione direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante a seus 
empregados e prepostos; 
7.10. Manter-se durante a execução do objeto, com as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
7.11. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Credenciante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade 
do serviço prestado; 
7.12. Comunicar ao Credenciante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade 
verificada durante a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à 
sua regularização; 
7.13. Acatar as determinações feitas pelo Credenciante no que tange ao cumprimento 
do objeto do Contrato. 
7.14. Substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
7.15. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 
profissional ou os não autorizados pelo Município. 
7.16. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança 
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no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, 
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do 
presente credenciamento, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos 
termos do art. 71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
7.17. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do 
objeto do presente credenciamento. 
7.18. Manter, durante todo o Termo de Credenciamento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.  
7.19. Comunicar formalmente ao Credenciante, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes 
do objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
7.20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital, sem a anuência da Administração. 
7.21. Atender fielmente as determinações contidas no Código de Normas da 
Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, bem como os preceitos da Lei nº. 
8.435/1994. 
7.22. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens 
necessários ao cumprimento dos contratos e perfeita execução dos serviços. 
7.23. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e, sob os 
aspectos da legislação pertinente, visando o melhor atendimento o interesse público. 
 
08. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
8.1. O recebimento se dará: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do credenciado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666/93. 
 
09. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
9.1. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
representada pela Servidora Leile Bednartczuk Pontes, designada pela Portaria nº. 
927/2016, o acompanhamento e a fiscalização do referido instrumento, respondendo 
pelas ações e omissões que vierem sujeitar a Administração Pública a prejuízos e 
danos, diretos e indiretos, sendo-lhe facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
9.2. A fiscalização realizada pela Secretaria não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Credenciada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus 
agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo 
atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da Credenciada pela 
solidez, qualidade e segurança. 
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9.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
 
10. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE: 
10.1. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária, sendo a 
garantia do referido pagamento a Nota de Empenho. 
10.2. Pelos serviços serão pagos os valores referentes as custas e emolumentos 
constantes das Tabelas Anexas a Lei Estadual nº. 18.695, de 22 de Dezembro de 
2015, a qual dispõe sobre custas judiciais, emolumentos e da outras 
providências, bem como o valor relativo ao selo de autenticidade, conforme 
aprovado pelo Conselho Diretor do FUNARPEN, na forma da Lei Estadual nº. 
13.228, de 18 de julho de 2001 e o valo relativo ao FUNREJUS, na forma prevista 
na Lei Estadual nº. 12.216/1998, no que couber. 
10.3. Os valores a serem pagos pelos serviços, objeto deste edital, serão reajustados 
nos mesmos índices de evolução da TABELA OFICIAL, no caso das custas e 
emolumentos. No caso do selo de autenticidade, o valor será reajustado consoante 
deliberações do Conselho Diretor do FUNARPEN, e no do FUNREJUS, consoante 
alterações na Lei Estadual nº. 12.216/1998. 
10.4. O valor a ser contratado será deduzido do saldo total reservado para o custeio 
da despesa, que é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo este empenhado com 
partes iguais para todas as Credenciadas. 
10.5. Para efeito de pagamento o Credenciado fica obrigado a apresentar relatório 
contendo todos os serviços prestados durante o mês em referencia, acompanhado 
dos respectivos recibos. 
10.6. O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda corrente no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto dos recibos, que deverão 
ser apresentados contendo o tipo de serviço prestado. 
10.7. Na ocorrência de rejeição do recibo, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
estipulado no item antecedente, passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação. 
10.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
10.9. É proibido ao credenciado exigir que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
10.10. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
 
11. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
11.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que 
se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
11.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
11.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
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11.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
credenciada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no 
prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
11.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
11.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

11.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como 
a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a credenciada à aplicação das seguintes sanções: 

11.4.1. Advertência; 
11.4.2. Multa; 
11.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

11.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas 
ou desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Termo de Credenciamento. 
11.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 11.4.3.”. 

11.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 11.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
11.6.2. A multa prevista no “item 11.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do Termo de Credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela credenciada; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Termo de 
Credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
11.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como 
assim em aceitar, retirar ou assinar o Termo de Credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
11.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar 
o atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do Termo de Credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
11.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 11.4.3. 
11.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do Termo de 
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Credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em 
decorrência da execução contratual. 
11.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será 
descontado da garantia prestada. 
11.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
11.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

11.7. A sanção prevista no item 11.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
11.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como 
fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
11.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
11.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais 
penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
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ANEXO II 
VALORES OFICIAIS A SEREM PAGOS PELOS SERVIÇOS 

 
 

a) TABELA XI - ANEXA À LEI 18.695/2015 
 

ATOS DOS TABELIÃES 
 
 

 VRC R$  CPC 

I . Reconhecimento de Firma: 
a) sem valor declarado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) com valor declarado, e por autent icidade . . . . . . . . . . 

 
21,73 
43,60 

 
3,95  
7,93  

 

II . Autenticações de papéis, documentos e 
f otocópias, por ato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
20,00 

 
3,64 

 

III . Procuração: 
- Por outorgante ou outorgado que acrescer . . . . . . . . 
- Em causa própria , metade das custas do i t em I V 

desta tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
384,62 

 
10,00 

 
70,00  

 
1,82  

 

IV . Escrituras: (incluído o traslado) 
sem valor declarado metade do item 1º da tabela abaixo. 

   

 
 

VRC R$  VRC R$  CPC 

Até 56.000,00 10.192,0 0 1.260,00 229,32 Vide nota 4 
Até 66.000,00 12.0 1 2 , 0 0 1.485,00 270,27 " 
Até 76.000,00 13.8 3 2 , 0 0 1.710,00 311,22 " 
Até 86.000,00 15 . 6 5 2 , 0 0 1.935,00 352,17 " 
Até 96.000,00 17.4 7 2 , 0 0 2.160,00 393,12 " 
Até 10 6.0 00,00 1 9 . 2 9 2 , 0 0 2.385,00 434,07 " 
Até 116.00 0 ,00 21.1 1 2 , 0 0 2.610,00 475,02 " 
Até 126.000,00 22 . 9 3 2 , 0 0 2.835,00 515,97 " 
Até 136.00 0,0 0 24.7 5 2 , 0 0 3.060,00 556,92 " 
Até 146.00 0,00 26.5 7 2 , 0 0 3.285,00 597,87 " 
Até 156.000,00 28 . 3 9 2 , 0 0 3.510,00 638,82 " 
Até 166. 000,00 30.2 1 2 , 0 0 3.652,00 664,66 " 
Até 176.00 0 ,00 3 2 . 0 3 2 , 0 0 3.872,00 704,70 " 
Até 186.000, 00 33 . 8 5 2 , 0 0 4.092,00 744,74 " 
Até 196.000,00 35 . 6 7 2 , 0 0 4.312,00 784,78 " 
Até 20 6.000,00 37.4 9 2 , 0 0 4.532,00 824,82 " 
Até 216.000,00 39.3 1 2 , 0 0 4.752,00 864,86 " 
Até 226.00 0,00 41.1 3 2 , 0 0 4.972,00 904,90 " 

OBS: - Esta Tabela não é progressiva. 
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 VR C R$  CPC 
V . Testamentos: 

a) Públ  i co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Aprovação de testamen to cerr ado . . . . . . . . . . . . . . . 
c) R evogação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
2.000 , 00 
300,00 

1 . 0 0 0 , 0 0 

 
364,00 
54,60 

182,00 

 
Vide nota 4 
Vide nota 4 
Vide   nota  4 

VI . Constituição de Condomínio e Divisão ou 
Part i l ha amigável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

por unidade , ma is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
1.0 00,00 

40,00 

 
182,00 

7,28  

 
Vide nota 4 
Vide nota 4 

VII . Certidões: 
a) Procur ações..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) de escr i tura - primeira f olha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

por página que a cr escer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
40,00 
30,00 
9,00 

 
7,28  
5,46  
1,63  

 
0,00 
0,00 
0,00 

 
VIII . Pública forma: 

a) primei ra f olha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) por página que acrescer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

46,00 
30,00 

 
 

8,37  
5,46  

 
 

0,00 
0,00 

IX . Buscas : por dez (1 0) anos ou f r ação . . . . . . . . . . . . . 6,00 1,09 0 , 0 0 
X . Tratando-se de um só adquirente ou devedor, pessoa 
fí si ca, numa única  escritura  que  versar sobre diversas 
unidades de  um  mesmo  loteamento ou edif ício 
condominial, as custas serão  cobradas pela forma 
abaixo: 
a) pelas  três   (3)   primei ras   unidades,   custas 

integrai s; 
b) cada um a das demais unidades,  8 0 %  (o i t enta por 

cento) das custas in tegrais . 

   

 
 

NOTAS: 
 

1. Escritura de contrato de financiamento dentro do Plano Nacional de Habitação, 
a metade das custas fixadas. 

2. Nenhum acréscimo será devido pela transcrição nas escrituras de alvarás, 
talões de sisa, certidões e outros papéis necessários à perfeição ao ato. 

3. No título que haja incidência de imposto de transmissão de bens imóveis e do 
direito a ele relativo, as custas deverão ser cobradas pela avaliação dada ao 
imóvel para aquela incidência. 

4. O recolhimento do COMPREVI das custas devidas pelos atos praticados é de 
4%, 5% e 6%, respectivamente, nas comarcas de entrância inicial, 
intermediária e final (Lei n.º 10.546/93) 

 
OBS: O recolhimento do COMPREVI já está incluído nas custas. 
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b) LEI 12.216/1998 - FUNREJUS 

 
Publicado no Diário Oficial no. 5292 de 15 de Julho de 1998 
Súmula: Cria o "Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário" - FUNREJUS e adota 
outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º. Fica criado o "Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário" - FUNREJUS. 
Art. 2º. O Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário tem por finalidade suprir o Poder 
Judiciário Estadual com os recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas 
com: 
I - aquisição, construção, ampliação e reforma dos edifícios forenses e outros imóveis 
destinados ao Poder Judiciário; 
II - aquisição de equipamentos e material permanente; 
III - implementação dos serviços de informática da Justiça Estadual; 
IV - despesas correntes, exceto com pessoal e encargos sociais, em até, no máximo, 45% 
(quarenta e cinco por cento) da receita do FUNREJUS, na forma estabelecida pelo 
Regulamento. 
(Redação dada pela Lei 15338 de 22/12/2006) 
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no item IV deste artigo, não serão admitidos, por 
conta do FUNREJUS, pagamentos de vencimentos, gratificações e encargos com custeio de 
pessoal e outras despesas correntes. 
(Redação dada pela Lei 15338 de 22/12/2006) 
Art. 3º. Constituem-se receitas do Fundo de Reequipamento do Poder 
Judiciário: (vide ADIN 2143-5) (vide ADIN 2059-5) 
I - dotação orçamentária própria, os recursos transferidos por entidades públicas e os 
créditos adicionais que lhe venham a ser atribuídos; 
II - saldo financeiro resultante da execução orçamentária do Poder Judiciário, disponível ao 
final de cada exercício, deduzido o valor inscrito em restos a pagar; 
III - saldo financeiro apurado no balanço anual do próprio fundo; 
IV - recursos provenientes do recolhimento de valores excedentes da despesa autorizada 
com telefonia; 
V - receita decorrente da cobrança de cópias reprográficas extraídas pelo Poder Judiciário; 
VI - o produto da venda de cópias dos editais de licitação de obras, aquisição de 
equipamentos e outros; 
VII - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do título do imóvel ou da obrigação 
nos atos praticados pelos cartórios de protesto de títulos, registros de imóveis e 
tabelionatos, observando-se ainda que: 
(Redação dada pela Lei 18415 de 29/12/2014) 
a) os atos que venham a ser praticados pelos ofícios anteriormente referidos não estão 
sujeitos ao  
recolhimento cumulativo; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
b) não estão sujeitos ao pagamento: 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
1. os atos relativos aos registros das cédulas de crédito rural, os contratos de penhor rural 
e demais títulos representativos de produtos rurais; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
2. os atos relativos às cédulas de crédito comercial, industrial e de exportação; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
3. os loteamentos urbanos e rurais; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
4. os atos de cancelamento ou baixa de pacto comissório, hipoteca, penhoras e outras 
garantias; 
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(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
5. os atos que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporação 
que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos 
incorporadores; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
6. as convenções antenupciais; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
7. os atos referentes ao usufruto e ao uso sobre imóveis e sobre habitação, quando não 
resultarem de direito de família, desde que os bens não ultrapassem o valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais); 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
8. os registros dos formais de partilha; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
9. os atos sem valores declarados; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
10. os atos lavrados com os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e nos termos da 
Lei nº 1.060/50; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
11. os atos acessórios quando da prática de dois ou mais atos concomitantes, no mesmo 
procedimento; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
12. as entidades civis sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública e inscritas no 
cadastro de entidades sociais do Paraná; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
13. as novações e as renovações das hipotecas legais, judiciais e convencionais, se 
realizadas no mesmo exercício financeiro; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
14. os atos cartoriais relativos a imóveis urbanos, com área construída de até 70 m2 
(setenta metros quadrados), destinados à moradia própria ou à constituição de bens de 
família; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
15. o imóvel comprovadamente destinado à residência do funcionário público; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
16. a renovação dos contratos de locação de imóveis, nos quais tenha sido consignada 
cláusula de  
vigência no caso de alienação; 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
17. os atos comprovadamente isentos do ITBI (Imposto sobre Transmissão "inter vivos) de 
bens imóveis, por ato oneroso) ou do ITCMD (Imposto sobre Transmissão de "causa mortis" 
e doação de qualquer bens ou direitos); 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
18. os registros, ainda não formalizados, das escrituras públicas e dos compromissos de 
compra e venda, lavrados anteriormente à regulamentação da Lei nº 12.216/98, pelo 
Decreto Judiciário nº 153/99. 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
19. os órgãos públicos federais, estaduais e municipais; 
(Incluído pela Lei 14596 de 27/12/2004) 
VIII - as custas decorrentes dos atos do Tribunal de Justiça, fixadas no respectivo 
Regimento; 
(Redação dada pela Lei 15338 de 22/12/2006) 
IX - valores oriundos do porte postal para devolução de documentos e processos; 
X - taxas de inscrição em cursos, seminários, conferências e outros eventos culturais 
patrocinados pelo Poder Judiciário; 
XI - taxas de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Judiciário; 
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XII - o produto da alienação de bens, móveis e imóveis, incluídos na carga patrimonial do 
Poder Judiciário; 
XIII - o produto da arrecadação da Taxa Judiciária; (Revogado pela Lei 16351 de 
22/12/2009) 
XIV - valores decorrentes de cobrança pelo fornecimento de produtos de informática em 
impressos e disquetes, por meio de transmissão telefônica e outros; 
XV - receitas oriundas de convênios, acordos ou contratos firmados pelo Poder Judiciário, 
com entidades de direito público; 
XVI - subvenções, doações e contribuições de pessoas jurídicas de direito privado ou 
público; 
XVII - o produto da remuneração das aplicações financeiras do Poder Judiciário; 
XVIII - as multas aplicadas no âmbito administrativo do Tribunal de Justiça; 
(Redação dada pela Lei 15338 de 22/12/2006) 
XIX - taxa de ocupação das dependências dos imóveis do Poder Judiciário; 
XX - as custas decorrentes da aplicação do artigo 51, § 2º, do artigo 54, parágrafo único e 
do artigo 55, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995; 
(Redação dada pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
XXI - receita decorrente dos descontos efetuados nas folhas de pagamento do Poder 
Judiciário, em decorrência de faltas e atrasos não justificados; 
XXII - valores da venda das ações da TELEPAR relativas a aquisição dos terminais 
telefônicos pertencentes ao Poder Judiciário; 
XXIII - outras receitas eventuais. 
XXIV - o produto da arrecadação das custas decorrentes dos atos dos Secretários dos 
Tribunais de Justiça e Alçada.  
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
§ 1º. O produto da arrecadação da Taxa Judiciária será destinado: 98% (noventa e oito por 
cento) para o Funrejus e 2% (dois por cento) para o fomento da pesquisa científica e 
tecnológica, na forma estabelecida pelo artigo 205 da Constituição Estadual. 
(Redação dada pela Lei 15941 de 03/09/2008) 
a) arrecadação da Taxa Judiciária, será feita, integralmente, pelo Funrejus, que repassará o 
percentual de 2% (dois por cento) para o fomento da pesquisa científica e tecnológica, até o 
5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, para as contas bancárias indicadas pelos órgãos 
beneficiários. 
(Redação dada pela Lei 15941 de 03/09/2008) 
§ 2º. As receitas do FUNREJUS não integram o percentual da receita estadual destinado ao 
Poder Judiciário, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
§ 3º. Será de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o valor a ser recolhido ao 
FUNREJUS, por ato praticado nos Ofícios de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas. 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) 
§ 4º. Para as hipóteses previstas no inciso VII, do artigo 3º, da Lei nº 12.216/98, será 
considerado como base de cálculo o valor atribuído pelo órgão fiscalizador competente para 
a arrecadação do imposto incidente (ITBI e ITCMD). 
(Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999) (Revogado pela Lei 12827 de 06/01/2000) 
XXV - 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor dos emolumentos 
correspondentes a quaisquer atos notariais e registrais sem expressão econômica praticados 
pelos Tabeliães e Registradores, inclusive nos reconhecimentos de firma, nas certidões, nas  
utenticações de documentos, nas procurações, nos substabelecimentos, nas atas notariais, 
nas escrituras sem valor declarado e nas públicas formas. 
(Incluído pela Lei 18415 de 29/12/2014) 
Art. 4º. O Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário será administrado por um Conselho 
Diretor, composto pelo Presidente do Tribunal de Justiça, que o presidirá, pelo Vice-
Presidente, pelo Corregedor Geral da Justiça e por mais 5 (cinco) membros, os quais serão 
nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, ouvido o Órgão Especial. 
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Art. 5º. Os recursos do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário – FUNREJUS serão 
depositados em estabelecimento bancário oficial. 
(Redação dada pela Lei 15338 de 22/12/2006) 
Art. 6º. Os bens adquiridos com recursos do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário 
serão imediatamente incorporados ao patrimônio do Poder Judiciário. 
Art. 7º. Aplica-se à administração financeira do Fundo, no que couber, o disposto da Lei 
Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, no Código de Contabilidade e na legislação 
pertinente a contratos e licitações, bem como as normas e instruções baixadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 
Art. 8º. O Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário será dotado de personalidade 
jurídica e escrituração contábil própria, sendo seu Presidente o ordenador das despesas e o 
seu representante legal. 
Art. 9º. O FUNREJUS prestará contas da arrecadação e aplicação de seus recursos, nos 
prazos e na forma da legislação vigente. 
Art. 10. A presente Lei será regulamentada por Decreto Judiciário, que será submetido à 
aprovação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. 
Art. 11. Fica aberto um crédito adicional especial, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), para fazer frente às despesas decorrentes da execução desta lei, utilizando como 
recursos aqueles previstos no § 1º, do art. 43 da Lei Federal n.º 4320, de 17 de março de 
1964. 
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 15 de julho de 1998. 
  
Jaime Lerner 
Governador do Estado 
Giovani Gionédis 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
c) TABELA DE VALORES DO SELOS - CONSOANTE INFORMAÇÃO OBTIDA NO 

SITE DO FUNARPEN (http://www.funarpen.com.br/) 

 

A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2015, O VALOR DOS SELOS DE FISCALIZAÇÃO 
DIGITAL INSTITUIDOS PELO OFICIO CIRCULAR 006/2013 DA CORREGEDORIA DA 
JUSTIÇA E QUE NÃO INTEGRAM O PREÇO DOS EMOLUMENTOS DOS 
CARTÓRIOS NOS TERMOS DO OFICIO CIRCULAR 160/2007 DA DOUTA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA , SERÃO OS SEGUINTES: 
 

-TABELIÃES DE NOTAS - R$ 0,75 

- REGISTRO DE IMÓVEIS - R$ 4,40 

- PROTESTO DE TÍTULOS - R$ 2,65 

- TÍTULOS E DOCUMENTOS - R$ 1,10 

- REGISTRO CIVIL - R$ 2,20 

- DISTRIBUIDORES - R$ 2,20 
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ANEXO III 
MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

(em papel timbrado/personalizado do Cartório) 
 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FÍSICAS / SERVENTIAS / CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE SERVIÇOS 
NOTARIAIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL,  PARA REALIZAR 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
divulgado pelo Município de Campina Grande do Sul, conforme Edital de Chamamento 
para Credenciamento nº. 01/2016. 
 
Para tanto, declaramos nossa concordância com todas as condições do presente 
edital. 
 
 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: ____________________________________________________ 
 
CEP: ________________    Cidade: ____________________________    Estado: ___ 
 
Complemento: ____________________________   CNPJ: ______________________ 
 
 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO INFANTIL 

 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      
declaramos     que     a     empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
  
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DO CARTÓRIO 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no 

Credenciamento nº. 01/2016, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a 

empresa .................................................................................................... inscrita no 

CNPJ sob o nº. ...................................................., até a presente data não recebeu 

deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual 

ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar 

ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DO CARTÓRIO 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
Credenciamento nº. 01/2016, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados à Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 
se façam necessárias; 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Credenciamento em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente edital; 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e anexos do Edital de Chamamento 
Público para Credenciamento nº. 01/2016, desta Prefeitura Municipal. 
 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DO CARTÓRIO 
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ANEXO VII 
FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS 

 
 
 
 
BANCO:__________________________________  
 
AGÊNCIA_______________Nº. _____ 
 
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA:______________________________________ 
 
CONTA CORRENTE Nº. _________________-____. 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE:  
_____________________________________________________________ 
 
CPF(MF) _______________________-_______  
  
CI-RG Nº ______________________-_______   OE __________ UF ______ 
 
CARGO:______________________________________  
 
 
(ASSINATURA):________________________________________________ 
 

CARIMBO DO CARTÓRIO 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 “Termo de Credenciamento que entre si celebram o 
Município de Campina Grande do Sul, Paraná e o 
Cartório.....................................................................”.  
 
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz Carlos Assunção, doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa ______________, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida à____________________ nº. 
_______, Bairro ______________, na cidade de _________________________, 
Estado de ________________neste ato representada por 
________________________, _______________ ,__________________, profissão, 
portador(a) da CI RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, 
residente e domiciliado na _______________________, Bairro 
______________________ na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo é 
originário do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº. 
01/2016 e tem sua fundamentação legal na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui-se objeto deste instrumento o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS / 
SERVENTIAS / CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE SERVIÇOS NOTARIAIS DA 
COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL,  PARA REALIZAR SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
I. Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária, sendo a garantia 
do referido pagamento a Nota de Empenho. 
II. Pelos serviços serão pagos os valores referentes as custas e emolumentos 
constantes das Tabelas Anexas a Lei Estadual nº. 18.695, de 22 de Dezembro de 
2015, a qual dispõe sobre custas judiciais, emolumentos e da outras 
providências, bem como o valor relativo ao selo de autenticidade, conforme 
aprovado pelo Conselho Diretor do FUNARPEN, na forma da Lei Estadual nº. 
13.228, de 18 de julho de 2001 e o valo relativo ao FUNREJUS, na forma prevista 
na Lei Estadual nº. 12.216/1998, no que couber. 
III. Os valores a serem pagos pelos serviços, objeto deste edital, serão reajustados nos 
mesmos índices de evolução da TABELA OFICIAL, no caso das custas e 
emolumentos. No caso do selo de autenticidade, o valor será reajustado consoante 
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deliberações do Conselho Diretor do FUNARPEN, e no do FUNREJUS, consoante 
alterações na Lei Estadual nº. 12.216/1998. 
IV. O valor a ser contratado será deduzido do saldo total reservado para o custeio da 
despesa, que é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo este empenhado com 
partes iguais para todas as Credenciadas. 
V. Para efeito de pagamento o Credenciado fica obrigado a apresentar relatório 
contendo todos os serviços prestados durante o mês em referencia, acompanhado dos 
respectivos recibos. 
VI. O pagamento será efetuado, mensalmente, em moeda corrente no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto dos recibos, que deverão ser 
apresentados contendo o tipo de serviço prestado. 
VII. Na ocorrência de rejeição do recibo, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
estipulado no item antecedente, passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação. 
VIII. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
IX. É proibido ao credenciado exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento 
em branco. 
X. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
I. O objeto deste credenciamento será entregue PARCELADAMENTE, iniciando a 
partir da assinatura do Termo de Credenciamento, de acordo com as autorizações 
emitidas pelo Município Credenciante. 
II. O servidor designado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento se deslocará até o Cartório credenciado para servir-se dos serviços 
necessários a esta Prefeitura, sendo vedada a prática de ato notarial fora do território 
da circunscrição para a qual o agente recebeu delegação, nos termo do art. 3º. do 
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial. 
III. O recebimento se dará: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do credenciado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº. 8.666/93. 
IV. A Credenciada deverá responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos 
e outros itens necessários ao cumprimento dos contratos e perfeita execução dos 
serviços. 
V. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 
serviços pelos credenciados, podendo aplicar penalidades e proceder ao 
descredenciamento em casos de má prestação, verificada em processo administrativo 
específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
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CLÁUSULA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DAS SERVENTIAS/CARTÓRIOS 
CREDENCIADOS 
 
I. Prestar o serviço próprio dos cartórios de Notas (anexo VII, "a"), assim que solicitado 
pelo Município. 
II. O Cartório habilitado se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do Termo de Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
III. A Credenciada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições de fornecimento, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do Termo 
de Credenciamento.  
IV. Atender todos os encaminhamentos feitos pelo Município Credenciante. 
V. Atender os pedidos com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo a qualidade na prestação dos serviços. 
VI. Garantir e disponibilizar e responsabilizar-se integralmente pelo local de 
atendimento, que deverá estar em conformidade com as normas vigentes. 
VII. Na execução dos serviços, objeto do presente contrato obriga-se a Credenciada a 
envidar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento dos 
serviços que lhe forem confiados; 
VIII. Executar fielmente o objeto contratado, conforme especificações e prazos 
estipulados no contrato; 
IX. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação que 
se relacione direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante a seus 
empregados e prepostos; 
X. Manter-se durante a execução do objeto, com as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
XI. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Credenciante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do 
serviço prestado; 
XII. Comunicar ao Credenciante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade 
verificada durante a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à 
sua regularização; 
XIII. Acatar as determinações feitas pelo Credenciante no que tange ao cumprimento 
do objeto do Contrato. 
XIV. Substituir os serviços que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
XV. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 
profissional ou os não autorizados pelo Município. 
XVI. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para 
a execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais 
pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança 
no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, 
previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do 
presente credenciamento, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos 
termos do art. 71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
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XVII. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do 
objeto do presente credenciamento. 
XVIII. Manter, durante todo o Termo de Credenciamento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento.  
XIX. Comunicar formalmente ao Credenciante, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços constantes do objeto 
deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
XX. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que trata 
o presente edital, sem a anuência da Administração. 
XXI. Atender fielmente as determinações contidas no Código de Normas da 
Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Extrajudicial, bem como os preceitos da Lei nº. 
8.435/1994. 
XXII. Responsabilizar-se pelo seu pessoal, material, equipamentos e outros itens 
necessários ao cumprimento dos contratos e perfeita execução dos serviços. 
XXIII. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e, sob os 
aspectos da legislação pertinente, visando o melhor atendimento o interesse público. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
I. Comunicar às serventia/cartórios credenciados até o 5° dia útil, após apresentação 
dos recibos, do aceite, mediante o atesto da mesma. 
II. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que as serventias/cartórios credenciados 
executarem fora das especificações do Edital. 
III. Designar um funcionário para acompanhar a execução dos serviços, por parte do 
Credenciado. 
IV. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições 
da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
V. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos 
serviços. 
VI. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas. 
VII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Credenciada, necessários à execução dos serviços contratados. 
VIII. Comunicar à Credenciada qualquer irregularidade verificada na execução dos 
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização. 
IX. Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a 
fiel observância de suas cláusulas, bem como do que consta das especificações do 
Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
I. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
II. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
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III. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

III.I. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias 
úteis, apresentar defesa. 
III.II. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
III.III. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

IV. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a credenciada à aplicação das seguintes sanções: 

IV.I. Advertência; 
IV.II. Multa; 
IV.III. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme 
prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

V. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato. 
VI.  A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “subitem IV.III.”. 

VI.I. Na fixação do prazo da penalidade prevista no IV.III., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
VI.II. A multa prevista no “subitem IV.II.” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do Termo de Credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela fornecedora; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Termo de 
Credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
VI.III. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o Termo de Credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
VI.IV. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do Termo de Credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
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VI.V. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no IV.III. 
VI.VI. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será 
descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução 
contratual. 
VI.VII. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será 
descontado da garantia prestada. 
VI.VIII. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do Termo de Credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
VI.IX. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

VII. A sanção prevista no subitem IV.III. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
VIII. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
IX. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8666/93, 
com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
X. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e 
cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA  
As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2016. 
 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 1000 
Código Reduzido: 54 
 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 1510 
Código Reduzido: 55 
 
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
O objeto deste instrumento de credenciamento será fornecido por um período de 12 
MESES, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 
(sessenta) meses, com base no Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.' 
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CLAUSULA NONA – DO DESCREDENCIAMENTO 
I. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 
a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior. 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XIII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
 
II. Por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
a) A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no Edital; 
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
c) A credenciada não cumprir as obrigações contratuais; 
d) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele decorrentes; 
e) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos I a XII da Lei Federal nº. 8666/93; 
f) Nas hipóteses previstas neste item, a credenciada terá seu Termo de 
Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
I. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO, ou por acordo entre as partes, na forma da Lei. 
II. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos 
em Lei.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
I. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
representada pela Servidora Leile Bednartczuk Pontes, designada pela Portaria nº. 
927/2016, o acompanhamento e a fiscalização do referido instrumento, respondendo 
pelas ações e omissões que vierem sujeitar a Administração Pública a prejuízos e 
danos, diretos e indiretos, sendo-lhe facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
II. A fiscalização realizada pela Secretária não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Credenciada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes 
e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado 
os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da Credenciada pela solidez, 
qualidade e segurança. 
II. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INADIMPLÊNCIA 
Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos encargos 
sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1.993, e suas alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ORDEM DE PREFERÊNCIA 
I. A preferência para prestação dos serviços, quando houver mais de uma interessada 
com competências notariais em limites territoriais idênticos, se dará mediante rodízio. 
II. Não havendo mais de uma serventia/cartório na situação prevista no item anterior, 
será contratado apenas aquele que atender o Edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas 
resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do Termo de 
Credenciamento, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 
 
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
 
CREDENCIANTE 
LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO 
PREFEITO  MUNICIPAL 
 
T E S T E M U N H A S  
 
NOME:       NOME: 
CPF:       

 
 
 
 
 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

  
 

Campina Grande do Sul, 25 de novembro de 2016. 
 
 

Minuta nº. 01/2016 
 
 
De: Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
Para: Procuradoria Geral do Município  
 
 
 
 
Encaminho a requisição nº. 079/2016 da Secretaria Municipal de Administração, 
Finanças e Planejamento, referente a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS / 
SERVENTIAS / CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE SERVIÇOS NOTARIAIS DA 
COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL,  PARA REALIZAR SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, com valor 
estimado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para parecer quanto à regularidade da 
minuta de edital e contrato anexos, sobre a possibilidade de  INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, conforme disposto na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 
 

ESTELA CELINA MÜLLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2016 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FÍSICAS / SERVENTIAS / CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE SERVIÇOS 
NOTARIAIS DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL,  PARA REALIZAR 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 29 de novembro de 2016, das 09:00 às 11:30 
horas e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de 
Licitação. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8003 – 3676-8030. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem 
seu credenciamento e preencham os requisitos deste edital.    
 
 
Campina Grande do Sul, 28 de novembro de 2016.                                                                 
 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 01/2016 
 
 
Empresa:  ______________________________________________________________________________ 
 
CNPJ:________________________________ Fone comercial: ____________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________, nº. ______________ 
 
Bairro:___________________________________________Cidade:________________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:____________________________    
 
E-mail: ________________________________________  Celular: ________________________________ 
 
 
Empresa:  ______________________________________________________________________________ 
 
CNPJ:________________________________ Fone comercial: ____________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________, nº. ______________ 
 
Bairro:___________________________________________Cidade:________________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:____________________________    
 
E-mail: ________________________________________  Celular: ________________________________ 
 
 
Empresa:  ______________________________________________________________________________ 
 
CNPJ:________________________________ Fone comercial: ____________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________, nº. ______________ 
 
Bairro:___________________________________________Cidade:________________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:____________________________    
 
E-mail: ________________________________________  Celular: ________________________________ 
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