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CAM ARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 ºVEDASDQIGUACU PARANÁ

REQUISIÇÃO

Senhor Presidente:

De: DIRETORIA GERAL

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 13/04/2018.

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os mesmos serem
adquiridos em conformidade com as quantidades e especificações constantes na documentação em
anexo.

A aquisição dos objetos se dará, visando o atendimento das necessidades quanto ao uso e
consumo junto à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

o custo estimado, importará em um valor global aproximado de R$ 48.133,53 (quarenta e
oito mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

Cordialmente,

.i.-ze
GILSON JOSÉ MARIA

Diretor Geral



RELAÇÃO DE MATERIO GRÁFICO EM GERAL

Lote Item
Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Materiais

Valores R$
n° n° Unitário / Total do Item
1 1 30 Unido Agenda anual com capa nersonalizada, 7900 2.37000

1 2 3.500 Unido
Envelope tipo carta, papel branco de 75g1m2, medindo 0,46 1.610,00
11x22cm, com imnressão em Quatrocores.
Envelopes tipo saco, papel branco de 120glm2, medindo

I 3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em quatro cores na parte da frente. 1,48 5.180,00

Pastas confeccionadas em papel triplex de 350glm2,formato

I 4 3.500 Unido
4 de 45,5x31,5cm, com impressão em quatro cores na parte I,II 3.885,00
da frente, plastificadas e com vinco para dobrar ao meio.

Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias, numeradas,
confeccionado a 1.3via em papel extracopy de 75g1m2e 2.3

I 5 200 Unido via em papel na cor azul de 50glm2,formato 32 de l lxl Scm, 9,60 1.920,00
picotado, colado e grampeado, com impressão em uma cor
em abas as vias na parte da frente.

I 6 70 M2 Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte 62,33 4.363,10
interna ou externa.

I 7 110 M2 Lonas 440gr com impressões coloridas, colocação interna ou 64,00 7.040,00
externa.

I 8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em PVC 30x14cm. 51,67 1.550,10

I 9 70 Unido
Encadernações de livros capa dura, na cor preta, com letras 76,00 5.320,00
douradas costuradas e coladas.

I lO I Unido
Placa para fachada com estrutura metálica e ACM, com 14.895,33 14.895,33
letras recortadas em caixa alta.

Valor Máximo Global Estimado R$: 48.133,53



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

I oro n" 064/2018 Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2018. I

Prezado(s) Senhor(es):

Venho através do presente, solicitar à Vossa Senhoria,
orçamentojcotação de preço do(s) produto(s)jserviço(s) abaixo relacionado(s):

Qtde. Tipo Produto(s) I Servico(s)
30 Unido Agenda anual com capa personalizada.

3.500 Unido
Envelope tipo carta, papel branco de 75gjm2, medindo 11x22cm, com
impressão em quatro cores.

3.500 Unido
Envelopes tipo saco, papel branco de 120gjm2, medindo 24x34cm, com
impressão em Quatro cores na parte da frente.
Pastas confeccionadas em papel triplex de 350gjm2, formato 4 de

3.500 Unido 45,5x31,5cm, com impressão em quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias, numeradas,
confeccionado a l ."via em papel extra copy de 75gjm2 e 2.a via em papel

200 Unido na cor azul de 50gjm2, formato 32 de 11x15cm, picotado, colado e
grampeado, com impressão em uma cor em abas as vias na parte da
frente.

70 M2 Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte interna ou
externa.

110 M2 Lonas 440gr com impressões coloridas colocacão interna ou externa.
30 M2 Placas identificadoras adesivas em PVC,30x14cm.

70 Unido
Encadernações de livros capa dura, na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

1 Unido
Placa para fachada com estrutura metálica e ACM,com letras recortadas
em caixa alta.

Requeremos que na cotação do(s) produto(s)jserviço(s) seja(m) considerado(s)
o(s) seguinte(s) quesito(s):

_ Os produtos serão retirados de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades até a data de 31 j 12j 2018;
_ Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e entregues.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e
consideração.

A Empresa:
M. L. KURATKOVSKI & elA LTDA
Quedas do Iguaçu - Paraná



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

I Of. n° 065/2018 Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2018. I

Prezado(s)Senhor(es):

Venho através do presente, solicitar à Vossa Senhoria,
orçamento/cotação de preço do(s)produto(s)/serviço(s) abaixo relacionado(s):

Qtde. Tipo Produto(s) / Serviço(s)
30 Unido Agenda anual com capa personalizada.

3.500 Unido Envelope tipo carta, papel branco de 75g/m2, medindo 11x22cm, com
impressão em quatro cores.

3.500 Unido Envelopes tipo saco, papel branco de 120g/m2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte da frente.
Pastas confeccionadas em papel triplex de 350g/m2, formato 4 de

3.500 Unido 45,5x31,5cm, com impressão em quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias, numeradas,
confeccionado a l ."via em papel extra copy de 75g/m2 e 2.a via em papel

200 Unido na cor azul de 50g/m2, formato 32 de 11x15cm, picotado, colado e
grampeado, com impressão em uma cor em abas as vias na parte da
frente.

70 M2 Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte interna ou
externa.

110 M2 Lonas 440gr com impressões coloridas, colocação interna ou externa.
30 M2 Placas identificadoras adesivas em PVC 30x14cm.

70 Unido Encadernações de livros capa dura, na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

1 Unido Placa para fachada com estrutura metálica e ACM,com letras recortadas
em caixa alta.

Requeremos que na cotação do(s) produto(s)/serviço(s) seja(m) considerado(s)
o(s)seguinte(s) quesito(s):

- Os produtos serão retirados de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades até a data de 31/ 12/2018;
- Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco)) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e entregues.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e
consideração.

A Empresa:
GRÁFICA ACÁCIA LTDA
Quedas do Iguaçu - Paraná



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

I oro n" 066/2018 Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2018. I
Prezado(s) Senhor(es):

Venho através do presente, solicitar à Vossa Senhoria,
orçamento/cotação de preço do(s) produto(s)/serviço(s) abaixo relacionado(s):

Qtde. Tipo Produteís! / Serviço(s)
30 Unido Agenda anual com capa personalizada.

3.500 Unido
Envelope tipo carta, papel branco de 75g/m2, medindo llx22cm, com
impressão em Quatro cores.

3.500 Unido
Envelopes tipo saco, papel branco de 120g/m2, medindo 24x34cm, com
impressão em Quatro cores na parte da frente.
Pastas confeccionadas em papel triplex de 350g/m2, formato 4 de

3.500 Unido 45,5x31,5cm, com impressão em quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias, numeradas,
confeccionado a l ." via em papel extra copy de 75g/m2 e 2.a via em papel

200 Unido na cor azul de 50g/m2, formato 32 de llxl5cm, picotado, colado e
grampeado, com impressão em uma cor em abas as vias na parte da
frente.

70 M2 Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte interna ou
externa.

110 M2 Lonas 440gr com impressões coloridas colocação interna ou externa.
30 M2 Placas identificadoras adesivas em PVC 30x14cm.

70 Unido
Encadernações de livros capa dura, na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

1 Unido
Placa para fachada com estrutura metálica e ACM, com letras recortadas
em caixa alta.

Requeremos que na cotação do(s) produto(s)/serviço(s) seja(m) considerado(s)
o(s) seguinte(s) quesito(s):

_ Os produtos serão retirados de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades até a data de 31 / 12/2018;
- Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco)) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e entregues.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e
consideração.

AEmpresa:
DANIELY NIARY DA SILVA
Quedas do Iguaçu - Paraná



M. L. KURATKOVSKI Bt cu LroA ME
CNPJ: 10445693/000180 CCE: 9046021247

46.3532- 16 12 I 99916-7273
grafícagbf@hotmail.com
Rua Boobas, 515 - Centro

85460-000 - Quedas do Iguoçu - PR

ORÇAMENTO DE PREÇO

A
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu - PR.

Prezados Senhores,

Apresentamos nosso orçamento para fornecimento dos objetos abaixo discriminados.

ITEM QTD UN DESCRiÇÃO DOS PRODUTOS VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

1 30 Und. Acenda anual com capa personalizada. 78,00 2.340,00

2 3.500 Und. Envelope tipo carta, papel branco de 75g/m2, 0,42 1.470,00
medindo 11x22cm, com impressão em Quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel branco de 120g/m2,

3 3.500 Und. medindo 24x34cm. com impressão em quatro cores 1,29 4.515,00
na oarte da frente.
Pastas confeccionadas em papel triplex de 350g/m2•

4 3.500 Und. formato 4 de 45,5x31.5cm, com impressão em 1,00 3.500,00
quatro cores na parte da frente. plastificadas e com
vinco oara dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a 1.8 via em papel extra

5 200 Und. copy de 75g/m2 e 2.8 via em papel na cor azul de 9,30 1.860,0050g/m2, formato 32 de 11x15cm, picotado, colado e
grampeado, com impressão em uma cor em abas
as vias na oarte da frente.

6 70 M2 Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para 62,00 4.340,00
I oarte interna ou externa.

7 110 M2 Lonas 440gr com impressões coloridas, colocação 62,00 6.820,00
interna ou externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em PVC, 30x14cm. 48,00 1.440,00

9 70 Und. Encadernações de livros capa dura, na cor preta, 73,00 5.110,00
com letras douradas, costuradas e coladas.

10 1 Und. Placa para fachada com estrutura metálica e ACM, 13.986,00 13.986,00
com letras recortadas em caixa alta.

PRODUTOS TODOS DA MARCA GBF

O VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO É DE R$ 45.381 ,00

Validade da Proposta é de 30 (DIAS).

Demais condições em conformidade com o contido ofício recebido.

r CNPJ ,
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI

&CIALTDA-ME
lua hoU. SU Cut"

l!5 450U, Qíedasd.I ... ,. '!J

~ ;/~açU-PR, 10deAbrilde2018.

DIMAS KURATKOVSKI
Proprietário



---------------------------------------------------------------------------

GRAFICA ACACIA LTDA - ME
76.877.166/0001-52
3532-1181

RuoAcócio, 252, CentroNosso papel é causar uma boa imprenõo

À
CÂMARAMUNIPAL DE VEREADORES.
QUEDAS DOIGUAÇU-PR

Prezado Senhor:

A Empresa GRÁFICA ACÁCIA LTDA, tendo em vista a solicitação de
efetuada através do oficio n. 065-2018, vem através do presente apresentar seu orçamento
conforme segue:

Qtde, Tipo Produto(s) / Serviço(s) Valor Total
R$

30 Unido Agenda anual com capapersonalizada. 2.520,00

3.500 Unido Envelope tipo carta, papel branco de 75g/ml, medindo 1.750,00llx22cm, com impressão em quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel branco de 120g/ml,medindo

3.500 Unido 24x34cm, com impressão em quatro cores na parte da 5.250,00
frente.
Pastas confeccionadas em papel triplex de 350glm2,

3.500 Unido formato 4 de 45,5x31,5cm, com impressão em quatro 3.850,00cores na parte da frente, plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a 1.11 via em papel extra copy

200 Unido de 75g/ml e 2.1\via em papel na cor azul de 50g/ml, 2.000,00formato 32 de l lxl ãcm, picotado, colado e grampeado,
com impressão em uma cor em abas as vias na parte da
frente.

70 M2 Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte 4.550,00interna ou externa.

110 M2 Lonas 440gr com impressões coloridas, colocação 7.150,00interna ou externa.
30 M2 Placas identificadoras adesivas em PVC, 30x14cm. 1.560,00

70 Unido Encadernações de livros capa dura, na cor preta, com 5.250,00letras douradas, costuradas e coladas.

1 Unido Placa para fachada com estrutura metálica e ACM, com 14.500,00letras recortadas em caixa alta.
Valor Total Global R# 48.380,00

Validade." proposta e 30 dias.r CNPJ
76.877.166/000'·52

Gl~f'CAACAC\~
UOA·ME

Quedas do Iguaçu, 09 de abril de 2018.

~~ff;;t;



\fA1IS 1fO
Al:I1f1NA73/N1fO

LS9- ~OOO/ZSt"l9t·~~_J

'ope:}P!IOS°WOJoPJOJeap Qluaweilo

00'00'Z'91 00'00'Z'9t 'Elle ex!eJ W~ SepelJOJaJ se.qaj woo WJV ~ eJ!I~~w eJrqrul~ WOJ epelpel eJed eJeld 'p!un I

·OO'OO9'S 00'08 'SepelOJ 'P!un Ola SepeJI'QSOJ'sepeJnop SeJlal WOJ 'elaJd JOJ eu 'eJnp edeJ SOJA!!ap s~eUJ~peJU3
00'OS9'l OO'SS 'W:>VlXO( 'JAd W~ SeA!S~peseJOpeJlJRu~P!SeJeld \ zW O(
oo'osrz 00'59 'ew~ no ew;;qu! og:>eJOIOJ SepjJOIOJsagssaJCIw! WOJJ~ seuol zW OH
00 OO'Z'17 00'09 'eUJé):pcano eUJ~u! a)Jed eJed 'sepIJOIOJsagssaJCIW!WOJ I!U!Awa SOA!SilPV zW Ol

- '~ua.y ep ~lJed eu

00'006'1 OS/6 selA se seqe W~ JOJ ewn uia ogssaxlW! WOJ 'opeadweJ6. ~ apelOJ 'opelOJ!d 'WJSIXH 'p!un ' OO'Zap 'Z( OleUJJOj 'zw!60s ~p Inze JOJ eu laded W~ e!A e''Z a zw/6Sl ap Ádoo ~ ladeei
wa etA 12'1 e opeuop~uo:> 'sepeJawnu 'selA senp sod sel.llOj OSap 'o!p!s!nbaJ ap sOOOH:!

'O!aw
OO'SOE'17 cr't oe JeJqOp eJed O:>U!AWOJ a sege:>Ynseld /~lUaJj ep ~eei eu SalOJ onenb wa ogssaJdw! 'p!un 005'(. WOJ 'WJS1IEXS'Sto sp to QleUJJOJ'l:w/60S( ap xald!Jl ladeei W~ sepeuop~UOJ selSed

OO'Sil'S S9't '~a.y ep ~ed eu saJOJoneno 'p!un OOS'(uia o~SaJdW! WOJ 'wJVEX17'ZoPU!pauJ 'zwf60zt ap couaiq laded 'OJes od!l SõKlOI~AU3

OO'SlS'1 Sto'O '5aJOJQJleno 'p!un 005'(wa-ogssaJdw! WOJ 'WJl'Zxn Opu!J)allJ 'zw/6Sl ap oJUe.Jq laded 'elJe:> odA adOJ~AU3
OO'OS'Z''Z OO'Sl' 'epezueuOSJaCledeJ woo Imui:! epuaDV 'p!un O(
12I0~JOIeA Of.I~un JOleA cqnpo.ld op O~e:JYpaclSi "p!un :tueno

. .
:5aJOpeaJ~1\~p leeiplunw eJewg) V

OJ.N:lH~1I0:Ia OpYJ.llnOS

99-~OOO-l9E'LBE'~~:rdN8
OJIW)) - l6S l 'ouolold Dn~ 3~-VI\1IS va AHVINA131NVa

99LS-lL66
.808L·ZESE·



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

De: DEPTO. DE CONTABILIDADE.

Para: GABINETE DO PRESIDENTE.

Data: 16/04/2018.

Senhor Presidente:

Em atenção a Vossa solicitação, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para assegurar os pagamentos das obrigações decorrentes da contratação
de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e serão
efetuados através da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 -
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica.
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

Cordialmente,

I1ow'c./,({, ~1t1 t1
FRANCIELI DISNER
CRC/PR 062753/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

PROCESSOADMNISTRATlVO NO... /2018
EDITAL N° ... /2018/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU -

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nO002, de 25 de janeiro de
2018, torna público que às ..h..min do dia .. de .... de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipalde Vereadores, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação do(s) objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso
e consumojunto a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 A retirada do(s) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até os (cinco) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais especificaçõesdo(s)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 10 e 20,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública, dirigida por 01 (um)
Pregoeiro, a ser realizada no dia .. de .... de 2018 às ..h..min, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguacu, Estado do Paraná, no endereco acima
mencionado, de acordo com a legislacão explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FGTSou INSS.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providências ou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade. protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão. no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital. cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 24:00(vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva. a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório. ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório. será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOSE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendo a Proposta de Preços;
c) Envelopecontendo os Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 40, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520,de 17/07/2002.Paraesse fim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PREÇ_OS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO.../2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO.../2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
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7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentados por meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTADEPREÇOS(ENVELOPENO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 1o (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificações does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no Termo de Referência - ANEXOI, deste Edital:
d) Informar a marca do item proposto, caso não seja possível informar a marca does) objeto(s)
proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênciadesde que devidamente justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismos após a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
do(s) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, prazo e local de entrega do(s) objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa
inconformidade.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.9 caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços. declaração conforme modelo
constante do ANEXOIII deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial, e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples. o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pegueno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaração especificada no subitem 8.9, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.10 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até S%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.11 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014. serão adotados os seguintes procedimentos:
8.12 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pegueno porte sejam iguais ou até S% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO(ENVELOPENO2).
9.1 Oenvelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXOIV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaraçãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e/ou
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do ANEXOV deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTOÀ HABILITAÇÃOJURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a ultima alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no casode
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscriçãodo ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
b) O Microempreendedor Individual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
cópia do RGe CPF;
c) Provade Inscrição e Situaçãojunto ao cadastro Nacional de PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTOÀ REGULARIDADEFISCALETRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
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situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domlcíllo ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade Débitos Relativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Prova de regularidade para com a FazendaFederal, mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
Débitos Relativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da União e Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de 22/10/2014, ficam unificadas em
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da receita federal Quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014:
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VlI-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovada peloDecreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

III) QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos deverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 50, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderáao momento em Queo proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveiSpor igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação. sem prejuízo
das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação,para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos Que os
credenciema participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante Que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Porcredenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
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a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado, preferencialmente, por
instrumento público. Sendo particular. o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Emambos os casos, o mandato deverá conter expressamente outorga de poderes para, na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de eleição do dirigente ou
documentos equivalentes), nos quais estruam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de lancese à interposiçãode
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitacão e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitacão, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar a declaração referida no item anterior estará impedida de prosseguir
no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipede Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12 DO JULGAMENTO.
12.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do MENOR PREÇO UNITÁRIO
POR ITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
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13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento). relativamente à de
menor preço. para que seus autores participem dos lances verbais. No cálculo do limite previsto neste item.
o valor da proposta válida de menor preço. será desprezadoos algarismos a partir da terceira casadecimal.
13.5 Ouando não houver. pelo menos. 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior. o Pregoeiro classificará as melhores propostas. até o máximo 03 (três). para que seus autores
participem dos lancesverbais. quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescente de valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, para execução e/ou fornecimento do(s)
objeto(s) condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPADEHABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudlcar-lhe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
sessão.
14.6 Osenvelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em poder
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da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e totalCis) para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenas dos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogação da licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressõesQuese fizer(em) necessária(s) para o(S) objeto(s) da presente licitação. até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018. iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.
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17 DOPREÇOMÁXIMO.
17.1 Nãoserão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM), conforme previsto no Termo de Referência -
ANEXO I. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no item em que for
constatada tal inconformidade.

18 DOPREÇO.
18.1 O preço será o ofertado pela licitante declarada vencedora do certame, em razão do menor preço
unitário por Item.

19 DOREAJUSTE.
19.1 Durante a vigência do Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste, salvo quando para
restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante requerimento expresso da
proponente contratada.

20 DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA.
20.1 As despesasdecorrentes da contratação does)objeto(s) desta licitação correrão a conta de recursos
financeiros provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paranáe serão empenhadas e pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumoe 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

21 DORECEBIMENTODO(S) OBJETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 730,
Inciso II e seus Parágrafos, da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. contados a partir da data da
Nota Fiscal. em conformidade com as Quantidades solicitadas e devidamente entregues. a ser(em)
efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o
fornecimento e a apresentação correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE
VEREADORES DE OUEDAS DO IGUAÇU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da
comprovação de Quea empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as
respectivasCertidões de Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando à sua execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

22 DASOBRIGAÇÕESDAS PARTES.
22.1 Sãoobrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega does)objeto(s) desta licitação;
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b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no Termo de Referência - ANEXO I e no presente Edital;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

24 DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela CONTRATANTE:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do objeto defeituoso, limitado a 10%do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea"a"acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III) Impedimento de licitar e contratar com o munlcíplo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
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prazo de OS (cinco) dias úteis.

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
25.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisão de Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentação da Propostade Preços;
ANEXO III - Modelo de Declaraçãode Enquadramento na condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelo de Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXO V - Modelo de Declaraçãode Não Utilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelo de Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, .. de ..... de 2018.

Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

1.1. A elaboração deste Termo de Referênciaestá sendo feito de acordo com o estabelecido nos Incisos
I e II do Artigo 8° e no Inciso II, do Artigo 21, do Decreto nO3.555, de 08/08/2000, publicado no DOUde
09/08/2000.

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição does) objeto(s) se dará, visando o atendimento da(s) necessidade(s)quanto à utilização
e o consumojunto à Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso
e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI e seus anexos, sendo:

Item Qtde.
nO

V. Máximo Total
do Item R$Tipo Discriminação dos Produtos /

Materiais
V. Máximo
Unitário R_!

1 30 2.37000Unido Agenda anual com capa_Qersonalizada. 7900

2 3.500 Unido
Envelope tipo carta, papel branco de
75g/m2, medindo 11x22cm, com
impressãoem Quatrocores.

0,46 1.610,00

3 3.500 Unido

Envelopes tipo saco, papel branco de
120g/m2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte da
frente.

1,48 5.180,00

4 3.500

5 200

Unido

Unido

Pastasconfeccionadasem papel triplex de
350g/m2, formato 4 de 45,5x31,5cm, com
impressão em quatro cores na parte da
frente, plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas por
duas vias, numeradas, confeccionado a
La via em papel extra copy de 75g/m2 e
2.a via em papel na cor azul de 50g/m2,

formato 32 de 11x15cm, picotado, colado
e grampeado, com impressãoem uma cor
em abas as vias na_Qarteda frente.

1,11 3.885,00

9,60 1.920,00

6 70 62,33 4.363,10Adesivos em vinil, com impressões
coloridas para parte interna ou externa.

7 110 64,00 7.040,00Lonas 440gr com impressões coloridas,
colocação interna ou externa.

8 30
Placas identificadoras adesivas em PVC,
30x14cm.

1.550,1051,67
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Encadernaçõesde livros capa dura, na cor
9 70 Unido preta, com letras douradas, costuradas e 76,00 5.320,00

coladas.
Placapara fachada com estrutura metálica

10 1 Unido e ACM, com letras recortadas em caixa 14.895,33 14.895,33
alta.

3.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta exigência serão
devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que haja quaisquer
custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

3.3. As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
48.133,53 (quarenta e oito mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

Nota: Ospreços de referência representam a média de valorespraticados por fornecedores e/ou prestadores
de serviços, de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, .. de ..... de 2018.

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO P/ APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO... /2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) Agência: (opcional)

Do(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO .../2018/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Objeto(s) Procedência Unitário R_! do Item R$

1 30 Unido Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo
llx22cm, com impressão em
Quatrocores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120g/m2, medindo

3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em
quatro cores na parte da
frente.
Pastas confeccionadas em
papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31,5cm,
4 3.500 Unido com impressão em quatro

cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a

5 200 Unido 1.a via em papel extra copy de
75g/m2 e 2.a via em papel na
cor azul de 50g/m2, formato
32 de llx15cm, picotado,
colado e oramceado, com
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6

1

70

7 110

impressão em uma cor em
abas as vias na parte da
frente.
Adesivos em vinil, com
impressões coloridas, para
parte interna ou externa.
Lonas 440gr com impressões
coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 Placas identificadoras adesivas
em~ 30x14cm.
Encadernações de livros capa
dura, na cor preta, com letras
douradas, costuradas e
coladas.

9 70 Unido

Unido

Placa para fachada com
estrutura metálica e ACM,com
letras recortadas em caixa
alta.

10

I
VALOR GLOBAL DAI
. PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazoe Local Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.de EntreQa:

Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazode Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESADE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO... /2018/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo
assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL NO.../2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da Lei
Complementar nO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

.............................. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

---- ----_ .....__.._-_ ...._.__ .._ ....._---_ .._ .._ .._------_._--_._ ...

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTARACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na .. nO , Bairro ..

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 20, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

................... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

-_. __._-----_._-----
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UllUZAÇÃO DETRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penasda Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato,
acarretará a sua rescisão.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 ... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJjMF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 40, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2018/CMVQI Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI de ../ ../2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa .

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estadodo
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o srO Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO... /2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI, sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Objeto_(_s~ Procedência Unitário R_1 do Item R$

1 30 Unido Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo
11x22cm, com impressãoem
Quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120g/m2,

3 3.500 Unido medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores
na parte da frente.
Pastas confeccionadas em

4 3.500 Unido papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31,5cm,
com impressão em _g_uatro
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cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco
para dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a
1.a via em papel extra copy
de 75g/m2 e 2.a via em

5 200 Unido papel na cor azul de 50g/m2,
formato 32 de 11x15cm,
picotado, colado e
grampeado, com impressão
em uma cor em abas as vias
na parte da frente.
Adesivos em vinil, com

6 70 M2 impressões coloridas, para
parte interna ou externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna
ou externa.

8 30 M2 Placas identificadoras
adesivasem PVC 30x14cm.
Encadernações de livros

9 70 Unido capa dura, na cor preta, com
letras douradas, costuradas
e coladas.
Placa para fachada com

10 1 Unido estrutura metálica e ACM,
com letras recortadas em
caixa alta.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO .../2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), a preços
fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na
Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,
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deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste,
salvo quando para restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da
Lei Federal nO 8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante
requerimento expresso da proponente contratada.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da Nota
Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s)
através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentação correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU, CNPl/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidõesde
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001- CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumoe 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
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contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(S) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até os (cinco)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à CâmaraMunicipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de
1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva

entrega does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI e no presente
Contrato;

b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;

d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
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e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da lei Federal nO8.666, de
21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesado Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018. iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da lei Federal nO8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.
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As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras
em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: licitacao@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI DE ..1../2018.

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONEI FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

.. , de de 2018.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa, solicitamos a
VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisãode Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de eventuais
esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PROCESSOADMNISTRATIVO N° 005/2018
EDITAL N° 005/2018/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU -

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 25 de janeiro de
2018, torna público que às 09hOOmin do dia 08 de maio de 2018, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipal de Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL,do
tipo MENORPREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação do(s) objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso
e consumo junto a CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMADERETIRADA, PRAZOE LOCALDEENTREGA.
3.1 A retirada do(s) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais especificaçõesdo(s)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
Pregoeiro. a ser realizada no dia 08 de maio de 2018 às 09hOOmin. na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguacu. Estado do Paraná. no endereco acima
mencionado. de acordo com a legislacão explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
~u inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,Municipal, FGTSou INSS.

r
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5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Oualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providênciasou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade. protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realizacão do Pregão. no endereco discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a peticão no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não aoontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva. a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnacão feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório. ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório. será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOSE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentosde Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520,de 17/07/2002.Paraesse fim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO005/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO005/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
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7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 1o (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificacões does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca do item proposto, caso não seja possível informar a marca does) objeto(s)
prooosto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênciadesde que devidamente justificada:
e) caso a proponente não informe a marca e/ou a procedênCiadoes) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
do(s) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constara forma de retirada, prazo e local de entrega do(s) objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepânciaentre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa
inconformidade.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.9 caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de precos, declaração conforme modelo
constante do ANEXOIII deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial. e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional. que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaracão especificada no subitem 8.9, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.10 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.11 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.12 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas Pêlasmicroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO(ENVELOPENO2).
9.1 Oenvelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXOIV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaraçãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e/ou
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do ANEXOV deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTOÀ HABILITAÇÃOJURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a ultima alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seusadministradores; ou inscriçãodo ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
b) O Microempreendedor Individual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
cópia do RGe CPF;
c) Provade Inscrição e Situaçãojunto ao cadastro Nacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTOÀ REGULARIDADEFISCALETRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
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situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Prova de regularidade para com a FazendaFederal. mediante apresentacãoda Certidão Negativa de
Débitos Relativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituaçãoregular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da Receita Federaldo Brasil de 22/10/2014, ficam unificadasem
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuicões
previdenciárias, tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014:
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VII-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapelo Decreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopelaLei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

III) QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

9.3 Osdocumentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos deverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora do(s) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 50, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderáao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveiSpor igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativasou positivascom efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes,na ordem de classificação,para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital. por sua
representada.
10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
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a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado, preferencialmente, por
instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Em ambos os casos, o mandato deverá conter expressamenteoutorga de poderes para, na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de eleição do dirigente ou
documentos eqUivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à tnterposícão de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar a declaracão referida no item anterior estará impedida de prosseguir
no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipede Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12 DO JULGAMENTO.
12.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do MENOR PREÇO UNITÁRIO
POR ITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentesquais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
~regoelro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
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13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço. para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor preço, será desprezadoos algarismos a partir da terceira casadecimal.
13.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três). para que seus autores
participem dos lancesverbais, quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescentede valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lanceverbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, para execução e/ou fornecimento do(s)
objeto(s) condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão,
inclusive financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPADEHABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigênciasfixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-é o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregão será lavrada ata circunstanciada,que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder

~
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da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão,na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e total(is) para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhesasseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnaçõese contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmas condiçõesda primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizer(em) necessária(s) para 0(5) objeto(s) da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil

~a~inarura.
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17 DO PREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superioresao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM), conforme previsto no Termo de Referência -
ANEXO I. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no item em que for
constatada tal inconformidade.

18 DO PREÇO.
18.1 O preço será o ofertado pela licitante declaradavencedora do certame, em razão do menor preço
unitário por Item.

19 DO REAJUSTE.
19.1 Durante a vigência do Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste, salvo quando para
restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante requerimento expresso da
proponente contratada.

20 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1 As despesasdecorrentes da contratação does)objeto(s) desta licitação correrão a conta de recursos
financeiros provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paranáe serão empenhadas e pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNIOPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumoe 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBJETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 73°,
Inciso II e seusParágrafos, da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
Nota Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em)
efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o
fornecimento e a apresentacão correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE
VEREADORES DE OUEDAS DO IGUACU, CNPl/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da
comprovacão de que a empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as
respectivasCertidõesde Regularidade junto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando à sua execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aquelesde filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 Sãoobrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega does)objeto(s) desta licitação;

F
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b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no Termo de Referência - ANEXO I e no presente Edital;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 ACONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

24 DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades,garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela CONTRATANTE:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do objeto defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "ali acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas~dO mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
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prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-seque só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçãodo Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
25.7 Paradirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisãode Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragLpr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXO III - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXO V - Modelode Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

_ .""~/? • Q~edasdo Iguaçu, 20 de abril de 2018.

~/t<C; ,.,;4~,;::f
'APARECIDO ER{I~S~NTOS

Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

1.1. A elaboração deste Termo de Referênciaestá sendo feito de acordo com o estabelecido nos Incisos
I e II do Artigo 80 e no Inciso II, do Artigo 21, do Decreto nO3.555, de 08/08/2000, publicado no DOUde
09/08/2000.

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição do(s) objeto(s) se dará, visando o atendimento da(s) necessidade(s)quanto à utilização
e o consumo junto à CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso
e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2018/CMVQI e seus anexos, sendo:

Tipo

1.550,10

Item Qtde.
nO

Discriminação dos Produtos /
Materiais

V. Máximo
Unitário R$

V. Máximo Total
do Item R$

1 30 Unido 79,00 2.37000Agenda anual com capa personalizada.

2 3.500

3 3.500

4 3.500

5 200

Unido

Unido

Unido

Unido

Envelope tipo carta, papel branco de
75g/m2, medindo 11x22cm, com
impressãoem Quatrocores.

0,46 1.610,00

Envelopes tipo saco, papel branco de
120g/m2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte da
frente.

1,48 5.180,00

Pastasconfeccionadasem papel triplex de
350g/m2, formato 4 de 45,5x31,5cm, com
impressão em quatro cores na parte da
frente, plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.

1,11 3.885,00

Blocos de requisição, de 50 folhas por
duas vias, numeradas, confeccionado a
1.a via em papel extra copy de 75g/m2 e
2.a via em papel na cor azul de 50g/m2,
formato 32 de 11x15cm, picotado, colado
e grampeado, com impressãoem uma cor
em abas as vias na parte da frente.

9,60 1.920,00

6 70 M2

7 110 M2

8 30 M2

~

Adesivos em vinil, com impressões
coloridas para parte interna ou externa. 62,33 4.363,10

Lonas 440gr com impressões coloridas,
colocação interna ou externa.

64,00 7.040,00

Placas identificadoras adesivas em PVC,
30x14cm.

51,67
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Encadernaçõesde livros capa dura, na cor
9 70 Unido preta, com letras douradas, costuradas e 76,00

coladas.
Placapara fachada com estrutura metálica

10 1 Unido e ACM, com letras recortadas em caixa 14.895,33
alta.

14.895,33

3.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta exigência serão
devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que haja quaisquer
custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

3.3. As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
48.133,53 (quarenta e oito mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

Nota: Ospreços de referência representam a média de valorespraticados por fornecedores e/ou prestadores
de serviços, de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, 20 de abril de 2018.

~/&,,~~./
(PPEtID~~RffoS~~TOS

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

N0Conta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) Agência: (opcional)

Do(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N0 OOS/2018/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Objeto(s) Procedência Unitário RS do Item R$

1 30 Unido Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo
llx22cm, com impressão em
Quatrocores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120g/m2, medindo

3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em
quatro cores na parte da
frente.
Pastas confeccionadas em
papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31,5cm,
4 3.500 Unido com impressão em quatro

cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a

5 200 Unido 1.avia em papel extra copy de
75g/m2 e 2.a via em papel na
cor azul de 50g/m2, formato
32 de llx15cm, picotado,
colado e qrarnpeado, com

1/
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6

Unido

70

7 110

impressão em uma cor em
abas as vias na parte da
frente.
Adesivos em vinil, com
impressões coloridas, para
parte interna ou externa.
Lonas 440gr com impressões
coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 Placas identificadoras adesivas
em PVC 30x14cm.
Encadernaçõesde livros capa
dura, na cor preta, com letras
douradas, costuradas e
coladas.

Unido

Placa para fachada com
estrutura metálica e ACM,com
letras recortadas em caixa
alta.

9 70

10 1

I
VALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazoe Local Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.de Entrega:

Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazode Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO OOS/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo
assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N0 OOS/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da Lei
Complementar nO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro ..

.......... , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública,direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 20, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

....................... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 OOS/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

.......... , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penasda Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na condiçãode aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato,
acarretará a sua rescisão.

. , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 OOS/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJjMF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 40,
Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

............................ , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2018/CMVQI Pregão Presencial nO00S/2018/CMVQI de 20/04/2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa .

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJjMFsob o nO01.545.843j0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praça dos Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o SrOEleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9jSSP-PRe do CPFjMF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJjMF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédula de Identidade sob Rg nO e
do CPFjMF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666j93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO00S/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de produtos e materiais gráfiCOSem geral para uso e consumo junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Objeto(s) Procedência Unitário R_t do Item R$

1 30 Unido Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75gjm2, medindo
llx22cm, com impressãoem
quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120gjm2,

3 3.500 Unido medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores
na parte da frente.
Pastas confeccionadas em

4 3.500 Unido papel triplex de 350gjm2,

formato 4 de 45,5x315cm
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com impressão em quatro
cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco
para dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a
1.a via em papel extra copy
de 75g/m2 e 2.a via em

5 200 Unido papel na cor azul de 50g/m2,
formato 32 de 11x15cm,
picotado, colado e
grampeado, com impressão
em uma cor em abas as vias
na parte da frente.
Adesivos em vinil, com

6 70 M2 impressões coloridas, para
parte interna ou externa.
Lonas440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna
ou externa.

8 30 M2 Placas identificadoras
adesivasem PVC,30x14cm.
Encadernações de livros

9 70 Unido capa dura, na cor preta, com
letras douradas, costuradas
e coladas.
Placa para fachada com

10 1 Unido estrutura metálica e ACM,
com letras recortadas em
caixa alta.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO OOS/2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), a preços
fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na
Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
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materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,
deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistênciatécnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste,
salvo quando para restabelecer a equação económico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea"d", da
Lei Federal nO 8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante
requerimento expresso da proponente contratada.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da Nota
Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s)
através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentacão correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
OUEDAS DO IGUACU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequentea esta.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01- LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumoe 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
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Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até OS (cinco)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à CâmaraMunicipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

ParágrafO Terceiro - O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de
1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva

entrega does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI e no presente
Contrato;

b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificadana alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
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d} De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da Lei Federal nO8.666, de
21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018. iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
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cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras
em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: licitacao@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 00S/2018/CMVQI DE 20/04/2018.

PROPONENTE:
CNPJ/CPF/MF:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE/FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO00S/2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

. , de de 2018.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa, solicitamos a
VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisãode Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de eventuais
esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° OS/2018.
Pregão n° 005/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do
tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de empresa para o fornecimento
de produtos e materiais gráficos, de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do
Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição
assinada pela Diretor da Câmara, Sr. Gilson José Maria, com memorial dos serviços e
peças; b) justificativa da contratação; c) solicitações de cotações de preços; d) três
orçamentos (GBF Gráfica, Gráfica Acácia e Gráfica Alternativa); e) ofício à contabilidade; f)
confirmação de dotação orçamentária confirmada pela contadora, Sra. Francieli Disner; g)
minuta do edital de pregão e do contrato.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988,
em seu no art. 37, XXI3, tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos
- que tenham como parte o Poder Público - relativos a obras, serviços, compras e
alienações, ressalvados os casos especificados na legislação.

A regra para a administração pública é a de realização de procedimento
licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das
regras da eleição por ela mesma dispostas, dando igual oportunidade a todos os
particulares interessados em oferecer seus bens e serviços ao Estado.

com a
A todos os particulares, sem distinção, é dada a oportunidade de contratar

administração, logo, restam respeitados 0f!'_ncíPios da isonomia e da

Marcos VinlCIUSTombini Munam
Advogado - OAB/PR 57.459
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impessoalidade. Quando a administração pública irá escolher, dentre todas as propostas
que recebe dos particulares, aquela que melhor atingirá o cumprimento de sua vontade,
com a indispensável verificação da maior vantagem que auferirá nessa escolha, está
respeitado o princípio da moralidade. Assim, está correta a forma e modalidade escolhida
na situação apresentada.

A Lei nO10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram
estabelecidos no art. 3° da Lei nO10.520/2002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais estiverem apoiados, bemcomo o orçamento, elaborado pelo
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem
licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances,
a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor

Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação,
o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro, da Lei nO10.520/02,destina
se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a
contratação. O pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a caracterização
do objeto do certame como "comum", sendo que tal situa,corre na hipótese.

Marcos Vinicius Tombini M
Advogado - OAB/PR 57.45:;naro
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Nessa senda, em análise do feito, constata-se que o certame obedece
fielmente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei nO 8.666/1993 e da Lei nO
10.520/2002. No que tange ao edital, a minuta do contrato e seus anexos apresentados,
informo também ter procedido com a sua análise e sinalizo que não há óbices jurídicos.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após proceder com a respectiva análise do certame
licitatório apresentado, opino pela completa legalidade e sou favorável ao prosseguimento
do feito, pois este atende aos ditames contidos na Constituição Federal, na Lei nO
8.666/1993 e na Lei nO10.520/2002.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação superior.

Quedas do Iguaçu, 19 de abril de 2018.

Advogado - OAB/PR 57.459
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N° OOS/2018/CMVQI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, cujo objeto é a
contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com
a efetiva necessidades de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo
junto a CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

- Data de Abertura: 08/05/2018.
- Horário: 09hOOmin.
- Local: Divisãode Licitações.

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital e seus anexos poderão ser obtidos junto a
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo
Paraná, localizadana Rua das Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro, Fone/Fax:
(46) 3532-1172, no horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30
às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira e/ou obtido pela internet, no seguinte endereço
eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.

Que ~O~' 20 de abril de 2018.

• {~WPE~~osi~
Pregoeiro
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e S8JOllOO:Z~S\I oo:eo sep 8lU8lpedxe ep IBWJOUOIJliUOllou 'Zln-Z€9t (9t) :xe.:lf8UO.:l
·o.queo 'S9Jepod S9Jl sop WBJd 'I>'SZ~'SBJ!eWled sep en~ eu ep8ZlIB:>OI·,uBJed op
OP8!S3 'roen61 op sepeno ep SBJopIl3J8J\ep !edPlunllll BJewVOep ~BI!O!1 ep otS!II!O
e olunf sopnqo J8SollJepod soxeue snes e IBlIpe O :OYE>3~d O 3~90S S30~'1I111~O.:lNI

"seo68lpn ep OIS!II!O :111:)01-
"U!Wooll60 :OIlIiUOH-

"e~OZ/S0/90:eJlll.Ieqv ep Bleo -
",u9Jed op apelS3 '06en61 op sepeno 8p 99JOpe9J8J\ep led!O!unllllBJeWVO

e DlUnf ownsuoo e osn 8J8d 1_6 we SOOl!1iU6S!elleleW 8 SOlOpoJdep sepep!_u
eAlle!e e WOOepeP!uuOlUOOwe 'ePBIeoJed eUUO!ep OIUeW!oewOlo BJed ses9Jdwe ep
o~uoo e" ote[qo o[n:l·IIII3.L1~Od OIWllNn O~3~d ~N31111od!lop '''''ION3S3~d
OY03~d epeP!lepow eu 'O~BlPII liUeZlle9J enb soPesS9JeIU!soe 8O!UnWOO·,uBJed
op DPBlS3 'n~VnE>1 ao S'I03nO 30 S3~00V3~3J\ 30 ,."dlOINnllll ~ 'I

R')I\I'IIO/8~OZlSOO.H OY03~d • OY~V.LI:>1130 OSIJ\V

S30~V"1I::)Il

OAI~V1SI9]1

n:)enôl Op sepano
ap O!dJ:)!unw Op O:)!uQ..qaEllepyo O!.Jr;!O •
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CAMAlIAMUNICIPALDECANTAGALO
ESTADODO PAlANÁ
CNP/,95.684.619/0001-79

"

12..

VALO.TOTAL:RS 17.999,88 (dezelltte mil novecentol e nonou e nove reais e
oitenta e oito centavos).

loUIA ".AlIIIITO' APOS A LIQUIDAÇÃO DA DESPIIA

VIGtl«:lA:24/10/2017 A 23JIOI2Q18

DATADI ASSINATUIA:. 24 DEOlm.JBRO DE2017.

POIO:: COMARCADECANTAGALO-PARANÁ.

CAMARA MUNICIPAL DI! NOVA LAIL4.NJEIRAS
1ST ADO DO PARAN"

t:NPJ at, 'S.S87.663/0001.6DJlu JUaC.....dE~!:,!:II~~::~:.:;!;.~~::.~~.•~;,,:15.350-000
'0 •• : (41:) 36:17.}202

DECOTO H.,11/2018.
DATA:23/04/2018.

I SRll,UIa; DL'I.:rut,ll l'unto FarultQ.l'vu, c:unrtlnn.

I especlficil.

I
o "'M~nENTE DII. cJ.MAKAMUNlCPAL IU~NOVA I.ftRAHIEDlMi, t'AIdO do

l"1nn.i, nu II....cs. 'llal.Mnbldçón lt!tp". repownt..b,.ttl>:SOl.VI!:.

Art. II .• Es~ ronto Fanilllltl\m".ra o Podtt' ~lÍvo fotunidpaL tu.! 111MlO d.

.tl...u de lOlS, cm"""_" dofm.oodi' DilidaTraWHdor.

Art. Z·,· O'"~I. bem comn, npedien.t. da C1nwr. Mllnlclpal.!'efOr1IóI1'Io. ~rtir dn

diI02tkm8lnd.2Q18.

OJ8F'eNeA 01 UClTAÇAo "'"'0lI201. ctmar. ~
RAn'ICAÇAo E ADJUDtCAÇAo

A ~ ~ de Now l.ar1w1M-.E..so do ~1N1 •• 110 UIO de SUM

~",.comb.-rUdeepactd,~.paNC8fjurtdlco. nem..
RATFlCA. diIIpenU de ~ ft.' 0lI2018· cam.. UunicIpeI e&.io of:It*It ••
CanhIIIçiAD ... .".."... pwII forMDW........ IP WIIdo,.,. • ctrnara WW'IlcIpIII
de V......... • ADJlIOICA oe leN di! ....,... ROSICLEJA RAIEL

H"QIUM,'TlCA ME. ln:tcfIII noCNPJri'Z).t$1.51M)Q01-G•• ", ofwtou o'"
ti*!de RS 7.8n.00 (eeIe mi nowetMb cinoo .... ) com paaenwnao
,..,.. no \IIIIot • RS n5.00 (UtIIcerb dnco ruII) • J*tir di
~ ct. I'IOUI 1'1ecaI. palo pertQdo de 11 IMdiante .....". dO

conneoeCOfll ~de noYIflacel

I!X1'RATO IX CON'TRATO

ConIrUo de .. ' 0lI201.

~J1 ',"oeew-:ft·.,.1.
~ clMARA flll..NCWtALoe NOVAl.MANJEIitAI

Errp .. Cs!tmteft. ROSla.elA fWIEL INFORNATlCA· ME

[)!Cada ....... "': 19 de.m1de 2018
~ PerIodo de 11(onze),.,....
~7.,.,.O,OO(_rnil~ .... nta.CInco..... }oorn~

~ no~doRS725.00("""'."".cinoo"'),

~ lMWIfH-.19 do abril de 2018,

R~tC~ ,,::t.INPORIIIATICA
Empr.... contraIade

-- -"~---_..__ .__ .__ .__..-

~--~ _·---~~..:.MUNKVAL .. __ Ao

BXTIlftTO DOF.l)ffAL Df.IJClTA("ÀO

1HHI'1."'M1'r'.t7f2t1l
(:'OfIf'I'1tA.ruN".MmII~=::..~u::.~ ....'-~ ..._ __._...
\'....ow.t, .Sl.1Ol.Olt(IllÍI ._I'ICIÜa:)-

~ ........... Si._LTDA-Mr.

1;~"' .... ,:an.2 ..,U..a.U1.2:l,"·....C''''*''lri •.1i6l91
r-Jlllidio:oD".lY.lOI,.

~ CÁMABAMl!NJ~DOIGUACU

I ~"- "'''~'';IIiI!'':;<'")~'''' ,_.
I AVUODEUcnAÇJo

PIIEGlIo .. 1II5/."/0MI1
iAc.lMMA MUlUCIPAI.DE__ • DEQUEDAI DOI"""",, _ do
iParW, canu'I6ca IDI i'UI1MICIDI ~ feIIIud 1dtiICIo. na modIIdIde PREGAo
:PRESEIICIAl. do 1100 _ -.ço UlUTÁlUO POIl ITEM. CIÓO obJoIo , •
i~ de emQI1III5iUl para O bneomentD de tonn. ~ ai' contonnKIade com
!~efetIva nec:.aidadas di pracUoI • lNItIrIiIiI ~ em gani PiA 1.0 • tQf'IN'I'iO!iuroto.cam.r._dl __ dl~do __ do_.
It· - do _: 0II{0S(201I.

1

':==PIIEGlIo:O_ .... __ iIo ... __ •
_dl~cIaamar._dl_do~do __ do
....." _ nalba__ 1254._doo TIto--. CInbo. Fono/f""
1(46)3S3l-1172. no -.. ramo) dI_ .... 01:00 11012:00 hino. _ 13:30:.. 17:30_ di_"" 1 __ .,... _ po8 _ no_onc1Ino>
i-:_.br·

~do_20dI_dl2018.

APMfCIDOI'EIIEIIIA DOS...... 08_ ...~ ..

,."" ç1"HMm~DOICllAÇ]J

-t.·ft..: .~Af"""""""';' ...... ,,..,...,_un
'~~ .__ - qL1QMpaKilljL'V - rM+.JÚ.

AVISO DELlClTAÇAo

PIIEGlIo .. _/:IIII8/OMII
Ac.lMMA ~Al. DE__ DEQUEDM DOJGUAQI. _ do""""",,, __ QUO_llcbçiIo,na __ ~

PlWlEIICIAl.. do1100__ ço GlOlAt. CIÓO obJoIo 4 • aquIoIçIo ollWtllaçlo
do_dl~. _ _,.,)IIIIo......,daChora __ do~do __ do_

·_de_:0I/05/2018.
·_:1-
.\.oQI: _do~.JII~5!1011REOPIIEGlIo:0_. 10 "
DMsiIodl~doChora_do_dl~do __ do__ !iliba __ 1254._doo nto--.c..tro. Fone/Fl/IIC
(46) 3S3l-1172, no __ dI __ 01:00 11012:00 hino. _13:30
11017:30 _ di_....I--O/ ... no _ onc1Ino>
1IIIIr&\Ico: _.grNl'jJQl.I!(4WJ:r.

~do_20dI_dl20lI,

...... 1"WtIe.2t1.

.-_ ..

._--~___ 1;11>_----_..,_._u..-:.,:=,==....--- _.__._



GAZETA DOPAAANÁ I Sábado 121 de Abril de 2018 ClassiTudo I 3-----======~~==========~==========~
.~ CÂMARAMt/NICJPAL DE QUEDASDQIÇ~I I
,-1'::' . ~,'1~_1..Jó

~j,............U"::.:::WII,,,::.';:'·'m'"'' ".", I I

AVISO DEuarAÇÁO

PH6ÃO ff' 005JZOllJCMVQI

A. c1MARA MUNICIPALDE VlItUDOIIES DE QUEDAS00 IGUAÇU. EsQdo do
PiwIá, amlniCa iIIOi ~ QI.II !QIaR 1t:ItaçIo, !iii ~ PlU!GÃO
'R!S!NQAl. do ~ MliNOlt PUÇO uNrrÁRIo l'OIl mN, (Ujo objdO t a
ID1trataçiDdt~parilolomedmtnlDdefonna~,MlWfforrnldi1deoom
,~necessidlldeSdtprodutosemate1al5<lráfla!semQll1llpera uso e consumo
jUntollCAmilfll"'unlClPllde~deQuedasdolguiÇU,EstadodoParaná

-Daacle...,..:08/05IlO18.
-Hcrirlo:O!IhOOmIn.
·~:DMsIiode~

DilfOlUUç6IS_RI OrIUIGiD: Oedital e JeU5 MeIIOSpodeItoser tWdos jWIlOII
DMsIo de l.k.:iIaI;OeIi di! camn HI.I1IdpII di! ~ de QtmI5 do IgullÇU, Estado do
PtnN,IociIII1.óIdIII"lilRuildI5P11m!i1'1s,1254,Prw;i.dosT.tsPodarts,Cenlm,Font/fax:
(46) lS12-un,nohlrirfonorrnelden:pldentedils08:00.12:00horBedll5I3:lO
as17:lOh<n5,de:seguncIa'$leXti-ftirae/rAJDbtIdopellllltemet,no~inteenclertlÇO
eIeb'&ko:ww.yÇJ!NI!1'!lpr4'lttr·

2"PU3UC"'ÇAoOOEXTRA.TO[I,A"'TADeReGlSTRODE~!ÇOIN"mG1l

?REGÃOa~ICON.'l)(tflOl1·PROCESSON·l02fZJ17
C(MAATINfE CiIJm, UUNK:WI<DE CoISCA\\'L ........... ~ ó'elo
Plfu;l. ....m:noCHPJarf.77.B6S.6J2.OOl1-42
COHfP).T,w.: TM PIJBUCIIlAOE ~TDA• ME. iIsaiIa M ()IIJ rf.
25.~s:MOO1.az. esiIbaIeciIta. Rua~oTh_1do8ltd1, If'. 20.1l1li1)1
SI~CIIaIb.ic,Casea.. 'PR.CEPl5jls.G!t
OBJE'TO,~i&!çaod!materialde~,MsQma6Eregillro:lllPlIÇOl.~Opo1i~"I-'---!$1m O:d ~ 1Íêscriçio1:~ ..--ijW......r'ij.,or i IJIIor !
(-&4--, 1~ R..'; :;-tnft\c Ai'i.WiilJIIi. U:riJt--'~.-
L_L ~~;!..='di __~ __i~~
l'L~OR~TAl:RS1l17Ual~riI_tlt,~ ... iI_~
ViOOlClA;12\:me)mes=.~jpartfda;UJi::açledrlaJatraID.
FIRMAOOE~17d.jarende-2018
ASSINATL"W:A.kIr.oGJgullwr.o

RtrH~SntJesT~

;.~ MUNIdPIO DEQUEDASDO IGUAÇU'~rj*~ ,.........
~~~t· 615T.I.O2011. 202(1

._-';;:;;;;"'".", ••.(~.", '__(",.''''~''l_f''·''')''-Q.tll~', .. ,J.j_._.._·f_'''''''
[.....~' .........._.-I'............'""......~ .......

~NIlOADf;I'ItOMOlCRA;MUNdPlO OEQU~OASOOIGUAÇtJ·,AJI.lNA
PROCfS,o;o.\OMINITUTIVON1OC,o,l:101.8

PRfGÃOPlUSENOALlft04l!2018

~:'A':=~=Ii. ,.,_. __ .. _........__,, _ _,., __ ._~ ..--,..,... .,...__ ..~_ ......,--................. ,........t~~=--I~~~=---
... ,,_ ,Ofl( o ... .-..o, .... _ ""' ....... _. ,.. , - _'lo ,.. -,_ .... -
~... ""_",_'""'~<"'-~t.ól:J!>'iI ..'_*'-" .._·_..._...""'*"'_r_" .....'"'~..~...._".,""',(;_, ,)·..,."-tl.o»>_ _ ................ ·.",
,!...~._.""',·...."'''~n.._' .,''''', ,'''' ,' -+t "!!rI'~

MUNldPI~~~~~=:,~ IGUAçu

•.••""_.,"".,c",.,,..,·.~"ot'"'~''''''' ,.",..".,,,~,.. ".. ,_ ..._.•._-''-.~. ,~_.,:",,,,,..._.~,.,..,,,",,~~.-_,....
OMUfUdpIOOllQUI_DO.....,.çu,_do.,. ..... ..,."._.~""'""""pU
__ po,.~"IIi.RlfNl' ,,,TlMol._IVo_RS.wro,,-,,,",>,,,,",n_,...._'-'
1OtIoeio .. _'(_PIlEGAoIln1lO"ICA,... tIJOO_.··fÇ05LOIM.",·UffL< ....._é ..........do __ ._' ..... ,,_ ....... "' ... __ ·~ ..... --
.....""""'dOSo<.:IodOQu_""~.""~doP.- ..._-._-,,-'...~~"._""". __ ._4_;8(a..l~~$) ....<nrlI;ortn-_
_~....--.- .......T_ __ IoHEl«lI,._d ....-..._i'IIap_O__ ..,OIdt~_ ,laol.''''''''1
"- u,.. _._U'"/1IIlL
....__ ----1-- .....07/0./»1..
OtNcie""_ ......... ,.,,_-t.I**_l ....._ .._D7/.,'.l ..===-_ ....._...-.....,..__ ...__ '#rW'-,_ .
!WOU5~;W,..,.,.,..,..' _.-""""'O_~ ... _"""""' ...._",,"oo'*_rnt __ =vi'''IWiclon'MIJNIK/WWWcC",,&, ,...nee
.. _ .... L~ __ noI_ ....... "'~ ' ,""Q<.-"'y.....,..-"".........
..... """_.\,()6S,Conn,_'<4&»)5lHllllU.""' O.-.~--'"llnOOmi"........ <lH1311lOrr!ir>.. ITh)Ooni"ro-... do __ i_-f!;r._,omo .._do~iI:
IlUt.I<.I<>l"'~v, .. '........,"'.

QiSTAoõlOl1.aoZO
.... ,.... ~, ..... c_" , {.. ,""_."'".r,,,( ... ""4'''.~.. U ........_.,-;>.-, ,"'...__ ..._,_,,~·._'.n·. ...

o ,",Ultllclllo Df QUlOAS00 ICiUAÇU, ht_ cio p.... na, ,_".;u_ "'t...es<aclo< que
r.... , ... 1;,., IH:illÇI<>.no _,01"'. I'lllGAo.-.eKNCIAL do 111M'_NOI! I'MÇO GU)aA!. rOR
LOTl. cujo obj~I". ii tonImoçlo" otn'IPI"" (.1 .. ,a PI~"iÇIo ....... ~ d. """"'*". bfm
wmoofo,twtlmOfllQdt_pa"UCOtlMllO"",.e-kuIo<.a<ItÕ""Io.-emal;lllinl,dII ItOI.O
d.... fr~lu'aMum.;;..oldeOt.oeda>doll"'Ç\O.hl.dodo""'.fIÍ

.geg.. ,09I0!>/lOll

H...."""09h(lOm;n
loc.I,DI...~dotlJ<nao;6fi

IHnlltM"çOU~JlfO~: Itllo"nlLÇ~... l>oImcomoo_"~ _ ",.",,<poojoNlio
..,. atoMo. );mOO _ I0Il" W!!W,9'C1ll"'OIGKYP';WYbo' •
........,OQ!b!dW·m"".,,'jI(!'QlUI.!![·qypr.rKI>Ct ..... U<iI.OoçÕn.k>coIi._n.s.ded.
Profrlh.... Muni""" "" Qu..... dOIa.-.;u. ~.I"'" 110~"""', .,0. ~u. J\I.... 'o, 1.06\0. CO""O,
fOlIe' 146) 3532.&;100. ,!(> M'~'io "",m" de _6iertl~ .... 08:00 .. 12:00 horn, dH 13,)0"
11"lIl ""' ••• "" "CU_ ~ .. .-no_"';" Mt'" ....,0 at_ d<> ~ ..... ~
"ç~!'Ç;",JPQ\ltd;o,o1pig .!<ypr."",b'

Qu_d<>I,_-u,20cIoobrildo:Wl'

JOl.o AoI.n:.<iOt; MOIJKA
Pn:,llUriru

PRf'FF.TTlTRA MI1"flCTPAr, DF. MF.RCF.m:S
AViSU UI!:LlCHAÇÁU

.:111'1,\1,m: (:()M:('KK~:I\(:I.\.."~Olll-

o MWIi.~lpiodo: :\k[l'-O:~. eSlado <.lo Pamll>~ 1011llIpublil:o llut lar" tcilh.:lIl'.
ÍIli 8:30 Iwra~ Ueo ili~04 <.lo: junh<J uo "'Ill' U... 2018, ~ ~ala ue Iidhi~õe-~. jll.llllJ
~~,pal'l' mlLniçipaL~llll'ldu !lO1RIIiI Dr' O~"aWo Crui 1I~ 555 Ilm n'nlro
I'arami.. Hra~d, CO'COKKf:NClA,"",b regime de cmpfcil/lli1 por pn::çn
C)ClooLTlpomeRorpreço a prcÇOj flJ;l)sc ~m rcajuslc. dll(s) SI.'~lDTc(J)
,,1>.-,.( ..

I I Q!o'"'''''''''II'<~'''l.ocaldnobjetn Ob;"'UI wlid.tldcdc .:x.::cuç40
_wlb ~IH

íPUU~MlDlil; ildnlde.te~ 1.78.44 m" 2,0
A ,'311. Técnica Mm n inteiro toof do Jo:dital c 5CU~reApCCti\'nt. modckl!\~~hCa~i~:~ CUl::~~=.acilMd!ndi~~~

:=~:'~~~~[el~=t::s3dt~~s:i::' ~i~~~!
ctldc[f:çoou C_mIIillldo,,1mcllcionad~ TddQ~ (45) )25ú----8028

Mcn:c•.k~·JlR.2)l.kpbrilu;.:-2018

Cl,:d)-tarriaRilmboLoffi
l'rcfcita

TRAZER
INFORMAÇA

+PERTO DE
voe

QuedBsckIJ(III1IÇU.20dPabrlld@:1018

,~, CÂMARA MJJNI~~:.~fAS DO l(iUt\CU

~~ IWAt'.u."'UILu.n.~ • rop;":C~llsn.lln

"~~' ,,_.. ' """"''''''11'''' - ".."
AVISO DEuarAÇlo

PAEGIo NO006J201IJCMVQl

A CÁMAIlA. MUNJCPAL DI! VERfADOIIfS DE QUfiOAS 00 JfiUA(U, Estado do
P-... a!l~, WllV'liCiI iIOS i~ (fJI! ~á kltao;ao, !iii moda"CiJdI: PRlGÃO
PRESENClAL do tipo MENORPRfÇO fiLOUL. clljO oIl;lto 6 a ilQUiSiÇaoe In.sta~
de eq.oii)ilYltl1tOSde soncrtzaÇIo eteu51CCHÓriOS par4 o plenário'" Qmllfa Municipal
deVereadoresdeQuedlISdo:~açu,fstlldo,:SOParlllá

·o.tldaAbertuI1l:08/0Sf,101B.
. Wcdrio:t4hOOmin.
• Loc;il:DiYlsjJdeLicitaÇOes.

INI'OlMAÇ6d SOU!O Pl.fGÀOI O edtaI e seus anexos poderão se- ootiI:IGs j...,to a
Oívi!;iodeUdtaçÔeSdaCirnar.l MuIIicIpiIde VBHd0re5de()Jada$do Iguaçu, Estado do
Para""loQItudanaRuadlS~ras,l~,Praçactc.Ti&Pode:es,centro,FoneIFiJX:
(46) 3532-1172, no horário mmaldi! eJq)ed1ete das 08:00 6s 12:00 horas e das 13:30
M17:lOhoras,de~l5eJdJ.feifaelwobMl)pellintemet,fI05eOJinteende-eçn
eletr&1co: ~..QNiIQ(.ll,!IO'i,br.

QlJeda5mlgoacu, 20 de abril de 2018.

APAlECIDO PERDRA DOS SANrOS

••'_u_"~·"""".'-"".'K,..,"............"""'H._~"'~,,,,",_....,_'''''''... .....~,'''b'''',_.,-....~_~
AVISO DI uClTAÇÃO

.. ROC!$SO ADMNISnlATlVO "'" MI/2I)ll
EDnALN· tMt/101.I/'MQ!

MODAUDA.Ol: "oG1o rltESENCIAL

o MUNICiPJoOf QIJfOAS DO [I)J,I,ÇU, fI~do .....n, com.o;Iotvii;lo.utQriuÇJo
e>cpedi(la peI;I PrefeIta Munk:IpaI a Sr' HAAUm FATIMAMANICARfiVeRS. ('.OIJlIJnIca_
~q~_lizarjrcitllçiolllll~~PReSENClAL.cobpoMENOR
PReçoGLOIALPORLOTE.CUjOob)I!to~ao1qUl5lçlodl!~dellrnpmi,~,
pIriIU50eo:wwrnojUnW'~MdtTrin5j)OIte5.mMUnlclplodtQ.JedasdolguaQJ,
EslBdcdoP_nil.

. DilIIdeAbe-tura:08/05f20t8
-Horário:141Olm.
. LoaI: setordeLldlar;6es

tNFORHAÇ(IesS08Rf.OPItEGMl:I~bem cano o dIIIl$O!U!i-"os
JII.X2rIO 5W ob(!dos Junto ao stte www oor!>drt.1!rMl$(li!QI!OÇWpuDIClpjQ'i rx Q9Y br
WWWQ!IE0A500J'iW:UPBGOYBRenosewdl!lldtlÇÕeSII, ~cIo na sede diI

~~~Ji'1:;2~~:=;:dedO~~O~à:~:~i:!.J~g:!o::~=Óoydebr5e9~à <;e.ta~a bemCOOIOa~ do ~millI i
QuedilSdol~,2()deoilbr1l(lel(lI61

PREFEmIR, \ll~lCIP AI. DEESPIGÃOALTODO IGr..Cl
AmoDEucmcro

PREGÁOPRESENCL.\LI"OU~OI8IP"EAl
HCLLS1VO PAlIA ,\11:11:1P11011:1

OBJITO: AqWSlçàll de malml]~de constnIÇio pua utilIZação nas divmas
~rt'tarias da Admuustrarolo ){umt!p31de üptpo Alto do 19uaçu. Estado do
ParaJlji. tom retirada de forma parcela.dA. confor!l~ Jlt{&ida~ eu
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: licitacao@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃO PRESENCIA[NO 00s/2c1il1r~ I DE 2071,4/2018.

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações, cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 00S/2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa, solicitamos a
VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisãode Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de eventuais
esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Oomércro e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

18

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS. CALÇADOS.
BIJUTERIAS. TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS DE DECORAÇÃO. ARTESANATO,
ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS E SU
INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, BRINQUEDOS E A IGOS~J1a~ti!)\
MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E MERCEARIA.



CASAGRANDE A TACADO_LTDA ME
CNP.108.710.164/0001-14

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41206658153

RODRIGO CASA GRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no
CPFIMF sob nº 049.421.899-18, portador da carteira de identidade RG nQ•

8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, nQ 1240, apto 01,
centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000; único sócio da sociedade
empresária Limitada CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com sede na Rua
Quiri, nQ 1238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000, e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.164/0001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nQ 41206658153 em 14/03/2007, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº. 10.40612002 (Código Civil) e a partir do
que dispõe a LCP 128/08, resolve alterar seu contrato social e transformar esta
Sociedade Limitada em Empresária:

CLAUSULA PRIMEIRA: Da Transformação do Tipo Jurídico - Fica transformada esta
Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de,' flODRIGO
CASAGRANDE ME, conforme faculta a LCP 128/08 artigo 10º, que doravante se "regerá cora
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora trenetormeao. ..

CLAUSULA SEGUNDA: Do Capital Social - O acervo da sociedade ora trenstormede,
subscrito e integralizado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), passa a construir o
capital do Empresário mencionado na cláusula anterior. '

CLÁUSULA TERCEIRA: Foro - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do tqueçu - PR, pere.
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, ~om-expresse -
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser' .. .. , .

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
juntamente com o processo de inscrição da sociedade empresária, através de formulários
próprios, e mediante requerimento que tramita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob
dependência de d!!(~r:imento do presente instrumento.

/.~\/r~,,/,~,~
../Çi..~ Quedas do Iguaçu - PR 18 de agosto de 2010.
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CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.J08.710.164/0001-14

1 a AL TERAÇAO DE CONTRA TO SOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificadose qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime "GG"" .
::"-:ll '-------..J"'omunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob-;p ""

"I:

o.,~

..q:"-~lU.!" I =:\. 12.252. 149-04, portador da carteira de identidade RG nQ• 1.395.3Etfl,~~:SSP-PR, residente e domiciliadana Rua Quiri, nQ 1240, apto 01, centro,
Quedasdo Iguaçu-PR,CEP:85.460-000;

_,
IX] ffi I ~J ~f2) RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
í~.õ..I ~ i ~ inscrito no CPF/MF sob rP 049.421.899-18, portador da carteira de
j ~ t~ I ~ ã identidade RG nfl. 8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
p~~il:! ~ cc ~ Quiri, nf}1240, apto 01, centro,Quedasdo Iguaçu-PR,CEP:85.460-000;
o: <:::) a::

I'~~ Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
1.,2:... I nesta praça sob o nome de CASAGRANDEATACADO LTDA ME, com
~ - sede na Rua Quiri, n{11238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP:------!....~85.460-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 08.710.164/0001-14,

registrada na Junta Comercial do Paraná sob nfl 41206658153 em
14/03/2007 resolvem alterar o contrato social mediante as condições
estabelecidasnas cláusulasseguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIADE COTAS: Retira-se
da sociedadeo sócio LAMIR ROQUECASAGRANDE, cedendo e transferindo,com o
consentimentodo outro sócio, as 20.000 (vinte mil) quotas integralizadas que possui
pelo valor nominal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao sócio remanescente,
RODRIGO CASAGRANDE, acima qualificado, dando plena quitação das quotas
cedidas.

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das
modificaçõeshavidas, o capital fica assimdivididoentre os sócios:

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RODRIGOCASAGRANDE 100.00 40.000 R$ 40.000,00
TOTAL 100.00 40.000 R$ 40.00000

CLÁUSULA TERCEIRA - Nos termos do artigo 1.033, inciso IV da Lei 10.406/2002 a
sociedadepermanecerá unipessoal, sendo que o sócio remanescente se compromete
a comporo quadrosocietário, baixar a empresaou transformá-Ia,no prazo de 180 dias.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que
não colidamcom o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA FORO - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-Pr
para o exercfcio e o cumprimentodos direitos e ?brigaçõ~s resu/~a~te~deste coatreto,
com expressarenúncia a qualquer outro,por mets especiel ou priviteqiedo que seja ou
venhaser.

A
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CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
... _ A'" ~ ... .. '"

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de abril de 1986,
empresário, inscrito no CPF sob nO 049.421.899-18 e portador do documento de
identidade nO8.514.278-0-SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto.
01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, inscrito na Junta
Comercial do Paraná sob nO 41106119978 em 14/03/2007 e CNPJ nO
08.710.164/0001-14, fazendo uso do que permite o § 3°, do artigo 968, da Lei nO
10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar nO128, de
19/12/2008, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE
EMPRESARIA, uma vez que admitiu o sócio LAMIR ROQUE CASAGRANDE,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito
no CPF sob nO212.252.149-04 e portador do documento de identidade nO1.395.345-
SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-
000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE
LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual
se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial: CASAGRANDE
ATACADO LTOA - ME, e terá sede na Rua Quiri, nO1238, Centro, CEP 85460-000, em
Quedas do Iguaçu, Paraná. '

CLÁUSULA SEGUNDA: Seu objeto social será: Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, cama, mesa, banho, tecidos, calçados, bijuterias, tapeçaria,
cortinas, artigos de decoração, artesanato, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e
vídeo, equipamentos e suprimentos de informática, móveis, artigos de uso doméstico,
brinquedos e artigos recreativos, material escolar, artigos para presente e mercearia.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio que ora ingressou na sociedade integraliza neste ato
em moeda corrente do País a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

-r--; correspondente à 20.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.

CLÁUSULA QUARTA: Em virtude da presente alteração o capital social é de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada
uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:
Sócios: % N° de Quotas Capital R$
Rodrigo Casagrande 50 20.000 20.000,00
Lamir Roque Casagrande 50 20.000 20.000,00
Total 100 40.000 40.000,00



CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE I=M~RES~RIQ fls.92

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividades' em-01 d~ âb~il de-2007 e
seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a RODRIGO
CASAGRANDE e LAMIR ROQUE CASAGRANDE, com os poderes de
Administradores dispensados de caução, uso da firma individualmente, vedado, no
entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAÚSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econõmico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar nO123 de
15/12/2006, a sociedade deixará de realizar a reunião anual dos sócios e a publicação
de suas deliberações, previstos no Código Civil e designarão administradores se assim
o desejarem.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo passivei ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.



CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME " ,',
~ c,

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇAo DE EMp'RESÁRIO Fls•.03

-.... ~, ..
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03

vias.

Quedas do Iguaçu, 09 de dezembro de 2009. __.__'-'-------_'__._~.....-" -- .

L _

Ro rigoasagrand lamir Roque Casagrande
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO- -... ... .. -.... ... - ..
= : Ft>lltls ~11:1-----

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

(mil)
CLEONIR TEREZINHA CASAGRANDE

DO UOIITIIO DI

18/04/1986
IDENTIDADI (nAmoro,

8.514.278-0

MIE F O
"LHO DlifllL
LAMIK KOQUE CASAGRANDE

NASCIDOEM(dItO dI n.. _nto)

IMANCIPADO PO" (formld ...... nolp.,lo . lomente no 08.0 d. menor)

xxxxxxxxxxxxx

NOME EMPIIUAItlAL

RODRIGOCASAGRANDE - ME

xxxxxxxxxxxxx

NIIII ANTIIIIOR

xxxxxxxxxxxxx



NOME R0PRIGO CASAGRANOE
FIUAÇAOl"n~RROQUE CASAGRANOE

CltOH'lR lEREZIHHA CASAGRANOE
NATURALIDADE

LARANJEIRAS SUL/PR
COI'If+RCA:LARANJURAS SUl/9R

DoeOi'I'd~~
G."~:SC 13ll'62,LlVlO:,tr5jfOLllA:2t1,.
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- - ------- - - - . ------------------ ------

1
M. L. KUR<\TKOVSKI & elA LTDA - ME

GNPJIMF 10.445.693/0001-80
NIRE N.o41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do
Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, ernpresaria, residente
e domiciliada à Rua Baobás, n." 499, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000,
portadora da Cédula de Identidade Civil n.? 5.664.785-6 SESPfPR, inscrita no CPF/MF sob n."
828.598.259-91; DIMAS KURATKOVSKI, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n," 481,
centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil
n." 6.648.640-0 SESPIPR, inscrito no CPF/MF sob n." 028.929.579-31; MARIA LUCIA
KURATKOVSKI, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.? 481, centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n." 1.065.378-9
SESPfPR, inscrita no CPF/MF sob n." 783.136.199-53; TARCISO MENTZ, brasileiro, natural de
Pinhal Bento, Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, nascido em 12/01ll976, casado em
regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n."499, centro,
Quedas do Iguaçu, Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n." 6.772.470-4
SESPIPR, inscrito no CPF!MF sob n." 022.172.849-08; Únicos sócios componentes da sociedade
ernpresaria limitada que gira sob o nome empresarial de M. L.KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME,
com sede e Foro à Travessa Jaú, n.? 158, fundos, Parque Industrial, Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, CEP 85460-000, CNPJIMF n.? 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n." 41206328951, em sessão do dia 23/1012008 e
última alteração arquivada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n," 20178299790 em sessão do dia
13/12/2017;Resolvem em comum acordo alterar o seu contrato primitivo e posteriores alterações o que .
faze~ pelas cláusulas e condições seguintes: ~

CLAUSULA PRIMEIRA: Venda de Quotas.
O sócio Tarciso Mentz, que possuí na sociedade 16.000 (dezesseís mil) quotas de capital, no valor de ~
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), vende nesta data, a sócia
remanescente Denise de Fatima Kuratkovski Mentz 16.000 (dezesseis mil) quotas de capital no valor ~
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pelo seu valor nominal ...__.
sem lucros pagos em moeda corrente do país neste ato, dando plena, geral e rasa quitação pelas quotas .)
ora vendidas; Q
CLÁUSULA SEGUNDA: Responsabilidade do sócio retirante. ~
O sócio retirante dá à sociedade plena geral e rasa quitação de seus haveres, nada mais tendo a reclamar
sob qualquer direito, quer dos sócio' ou da sociedade; ~

CLAUSULA TERCEIRA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial. ~
A administração da sociedade caberá aos sócios: DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ e .
DJ.l\1AS KURATKOVSKI, ao qual competem privativa e individualmente o uso da firma a
representação Ativa, Passiva, Judicial e Extrajudicial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar bens imóveis da sociedade sem autorização dos sócios;
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M. L.KURA TKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNPJJMF 10.445.693/0001-80
NlRE N.o41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: Desimpedimento.
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA QUINTA: Demonstração do Capital Social.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R$
320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído
entre os sócios:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL 9/0
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKl MENTZ 288.000 288.000,00 90,00
DIMAS KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00
:MARIALUCIA KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00

TOTAL 320.000 320.000,00 100,00

CLÁUSULA SEXTA: Alteração de endereço.
A sociedade empresaria que exercia suas atividades comerciais na Travessa Jaú, n." 158, fundos, Parque
Industrial, Quedas do Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000, passará a exercer suas atividades comerciais na: '\>
Rua Baobás, 0.° 515, centro, Quedas o Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000. ~

, , ~
CLAUSULA SETlMA:
Permanecem inalteradas e .em pleno vigor a.s demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores ~.
alterações, que não colidirem com as da presente alteração contratual.
Em virtude das alterações havidas resolvem os sócios CONSOLIDAREM o seu contrato social,
conforme normas da Lei n? 10.40612002,passando as novas cláusulas a ter a seguinte redação:

M. L. KURATKOVSKl & CIA LTDA - ME
CNPJfMF 10.445.693/0001-80

NIRE N.o41206328951
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ~

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKl MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do\::-
Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente \0.
e domiciliada à Rua Baobás, n." 499, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000,
portadora da Cédula de Identidade Civil n." 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n."
828.598.259-91; DIMAS KURATKOVSKl, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n." 481,
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M. L. KURt\.TKOVSKI & CIA LTDA- ME

CNPJIMF 10.445.693/0001-80
NIRE N.o 41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil
n." 6.648.640-0 SESPIPR, inscrito no CPFIMF sob n." 028.929.579-31; MARIA LUCIA
KURATKOVSKI, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.? 481, centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n,? 1.065.378-9
SESP/PR, inscrita no CPFIMF sob n." 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de M. L. KURATKOVSKI & ClA LTDA - ME,
com sede e Foro à Rua Baobás, n." 515, centro, Quedas o Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000, CNPJIMF
n," 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná,
sob NIRE n." 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta
Comercial do Paraná sob NIRE n.? 20178299790 em sessão do dia 13/12/2017; a qual será regida em
conformidade com o capitulo da sociedade limitada, disposto na Lei n." 10406/2002 e pelas cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Domicilio.
A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de M. L. KURATKOVSKI & elA LTDA -
ME, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei n.?
10.406/2002, com sede e Foro a Rua Baobás, n." 515, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP
85460-000.

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de sua administração,
abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe
capital autônomo, se necessário, observado a legislação pertinente à matéria;

~
CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto Social. rt
A sociedade tem como atividade econômica o ramo de: Impressão de material de segurança; '-~
Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráfiCOS'~
exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes
rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e .
internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de .
equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias;Q.
Comércio atacadista de brindes; \:::7l
CLÁUSULA TERCEIRA: Início de atividades e prazo de duração.
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando as suas atividades em O I
novembro de 2008; de 'L
CLÁUSULA QUARTA: Capital Social. '\\
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R$ .
320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído
entre os sócios:
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M. L. KURA TKOVSKI & crx LTDA - ME
CNPJIMF 10.445.693/0001-80

NIRE N.o 41206328951
SEXT A ALTERAÇAo DE CONTRI\. TO SOCIAL E CONSOLIDAÇAo

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL %
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ 288.000 288.000,00 90,00
DIMAS KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00
MARIA LUCIA KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00

TOTAL 320.000 320.000,00 100,00

CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidade dos Sócios.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/2002;

CLÁUSULA SEXTA: Sessão e Transferência de quotas.
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer titulo a
terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica assegurado em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se
realizada a sessão delas a alteração contratual pertinente.
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço,
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que
deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido
o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULA SÉTIMA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial.
A administração da sociedade caberá aos sócios, DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ e
DlMAS KURATKOVSKI, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da
sociedade representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos, instituições
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários
a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da~
sociedade, sem autorização do outro sócio.
Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da
sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois anos, devendo o instrumento
de p~ocuraçãoespecificar os atos a serem praticados pelos procuradores nomeados; . ~

CLAUSULA OITAVA: Retirada e Pró-labore. \~
Os sócios empresários, Denise de Fatima Kuratkovski Mentz, Dimas Kuratkovski e Maria Lucia \)
Kuratkovski, terão direito as retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite
fixado pela legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA NONA: Exercício social, demonstrações financeiras e participação dos sócios nos
resultados.
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M. L. KURA TKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNPJIMF 10.445.693/0001-80
NIRE N.G 41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de
Resultados Econôrnico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apurados. Conforme Lei 10.406/2002,
Art. 1007 do Código Civil, fica ajustado entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá
ser efetuada aos sócios não respeitando a proporcÍonalidade de suas quotas de capital, a qualquer
período durante o exercício social. através de demonstrações contábeis (balanços, balancetes,
demonstração do resultado do período) mensalmente e distribuir lucros com base nos lucros acumulados
ou reservas constantes no último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro: O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1.0
(primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecimento ou interdição de sócio.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a. sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado;

j
i

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Desimpedimento.
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Fica eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para exercício e cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estaremjustos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento.
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RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90398838-02
RUA QU/RI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI, e
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu
edital, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho
de 2002.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

QUEDAS DO IGUAÇU 07 DE MAIO DE 2018

__ ~~ (Prw~ _
Nome: RODRIGO CASAGRANDE ----- ..----
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESARIO

,. CNPJ ,
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

RUAQUifH,123S·CENTRO /1
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M. L. KURATKOVSKI & elA LTDA ME
CNPJ:10.445.693/000180 CCE:9046021247

46.3532-1612/99916-7273
graficagbt@hotmail.com
RuoBoobos.515 . Centro

85460·000 Quedasdo Iguoçu PR

MODELODE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTODOSREQUISITOSDE HABILlTAçAo

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO10.445.693/0001-80,sediada na
Rua Baobas, 515, Cep.: 85.460-000, Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara,
para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°,
IncisoVII, da Lei Federal nO10.520,de 17de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

r\ Quedasdo Iguaçu, 08 de maio de 2018.

Nome~~~- - -_ .
----------

RG: 6.648.640-0/SSP-PR_______ M__ •__ ,. • • _

Cargo: _º.?-ª.92~_:?I..~:~_~__.________ ._. . .________ . .

r CNPJ ,
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI

&CIALTDA-ME
Rua Baobás 515 Centro

L!5 460 000 Quedas do l,uaçu 'U
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RODRIGO CASAGRANDE

Fone: 46 99978-5959
CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90398838-02

RUA QUIRI, 1238, CENTRO
CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

PROPOSTA DE PREÇOSREF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI

Identificação da Licitante: RODRIGOCASAGRANDE

Nomeda Licitante: RODRIGOCASAGRANDE CNPJ/MF:08.710.164/0001-64

Endereço:RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nome para Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: kasinhaloja@gmail.com

NOConta-Corrente: 21.224-1 I Banco: ITAU Agência: 3871

Do(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Objeto(s) Procedência Unitário R$ do Item R$
1 30 Unido Agenda anual com capa K.U 79,00 2.370,00

personalizada.
Envelope tipo carta, papel K.U 0,46 1.610,00

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo
11x22cm, com impressãoem
quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel K.U 1,48 5.180,00
branco de 120g/m2, medindo

3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em
quatro cores na parte da
frente.
Pastas confeccionadas em K.U 1,11 3.885,00
papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31,5cm,
4 3.500 Unido com impressão em quatro

cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 K.U 9,60 1.920,00
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a

5 200 Unido La via em papel extra copy de
75g/m2 e 2.a via em papel na
cor azul de 50g/m2, formato
32 de 11x15cm, picotado,
colado e grampeado, com
impressão em uma cor em
abas as vias na parte da
frente

---; ). /y '\\ -r::,i\ -, ,



flqDif!G() f;ASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001_64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90398838-02
RUA QU/RI. 1238. CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

6 70
Adesivos em vinil, com K.U 62,33M2 impressões coloridas, para 4.363,10
parte interna ou externa.

7 110 M2
Lonas 440gr com impressões K.U 64,00 7.040,00coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 M2 Placasidentificadoras adesivas K.U 51,67 1.550,10em PVC,30x14cm.
Encadernaçõesde livros capa K.U 76,00 5.320,009 70 Unido dura, na cor preta, com letras
douradas, costuradas e
coladas.
Placa para fachada com K.U 14.895,33 14.895,33

10 1 Unido estrutura metálica e ACM,com
letras recortadas em caixa
alta.

I VALOR GLOBAL DA PROPOSTA. I R$ 48.133,53

Informações Complementares:

Formade Retirada, Prazoe Local
Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.de Entrega:

Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazode Validadeda Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 005/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

QUEDAS DO IGUAÇU 07 DE MAIO DE 2018

Nome:RO~~A~~~~E~~~~L~-- __ --------

RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

.. CNPJ ,
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

RUAQUIRI, 1238 ·CENTRO
LI5.4SG.OOO ·QUEDAS DO IGUAÇU· PU



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRIÇÃOESTADUAL: 90398838-02
RUA QUIRI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

A empresa RODRIGO CASAGRANDE inscrita no CNPJ/MF n° 08.710.164/0001-14, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado,
DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais
dispositivos da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

QUEDAS DO IGUAÇU 07 DE MAIO DE 2018

\0 A.,.,L ':'0 ("A()'''' ~___.JJ
~'_"""N .....l.~~_I: ......~ ..~ ...___. . .__. .._.... .__.... . ... _
Nome: RODRIGOCASAGRANDE
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

r CNPJ .,
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

~
I

RUAQUIR',123S.CENTRO
L85.4&O.OOO .QUEDAS DO IGUAÇU. PIU
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..
M. L. KURATKOVSKI& CIA LTOA ME

CNPJ: 10.445.693í000180 CCE: 9046021247
"6.3532-1612/99916-7273

graficagbf@hotmail.com
Ruo Boobás. 515 . Centro

85460·000 . Quedas do Iguoçu . PR

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJ/MF:
M. L. KURATKOVSKI& CIA LTDA 10.445.693/0001-80
Endereço:
RUA BAOBAS,515 - CENTRO- CEP.: 85.460-000- QUEDASDO IGUAÇU- PR.
Nome para Contato: Telefone:
DIMASKURATKOVSKI (46)3532-1612
Fax: E-mail:
(46) 3532-1612 graficaabf@hotmail.com

Oo(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca elou Valor Valor Total do
nO Objeto(s) Procedência Unitário RS Item RS

1 30 Unido Agenda anual com capa GBF 79,00 2.370,00personalizada.
Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo GBF 0,46 1.610,0011x22cm, com impressão em
Quatrocores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120g/m2, medindo

3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em GBF 1,48 5.180,00
quatro cores na parte da
frente.
Pastas confeccionadas em
papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31,5cm,
4 3.500 Unido com impressão em quatro GBF 1,11 3.885,00

cores na parte da frente,
plastificadase com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a
1.8 via em papel extra copy de

5 200 Unido 75gJm2 e 2.8 via em papel na GBF 9,60 1.920,00cor azul de 50g/m2, formato 32
de 11x15cm, picotado, colado
e grampeado, com impressão
em uma cor em abas as vias
na parteda frente.
Adesivos em vinil, com

6 70 M2 impressões coloridas, para GBF 62,33 4.363,10
parte internaou externa.



o;

M. L. KURATKOVSKIBt cu LrOA ME
CNPJ:1O.445.693íOO0180 CCE:9046021247

46.3532-1612 I 99916-7273
graficagbf@hotmail.com
Ruo Boobos. 5 15 ' Centro

85460 000 Quedas do Iguoçu PR

\Y
Lonas 440gr com impressões

7 11° M2 coloridas, colocação interna GBF 64,00 7.040,00
ou externa.

8 30 M2 Placas identificadoras GBF 51,67 1.550,10adesivasem PVC, 30x14cm.
Encademaçõesde livros capa

9 70 Unido dura, na cor preta, com letras GBF 76,00 5.320,00douradas, costuradas e
coladas.
Placa para fachada com

10 1 Unido estrutura metálica e ACM, GBF 14.895,33 14.895,33com letras recortadas em
caixa alta.

IVALOR GLOBAL
PROPOSTAR$ DA 148.133,53

InformaçõesComplementares:

Forma de Retirada, Prazo e Em conformidadecom o disposto no item 3 do edital.Local de Entrega:

Formade Pagamento: Em conformidadecom o disposto no item 21 do edital.

Prazo de Validadeda Proposta: 60 (sessenta)dias, após a aberturada propostade preços.

Proponho-me a fomecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL ND005/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

Quedasdo Iguaçu, 08 de maio de 2018.

__....~1~~ ..,,_~_._,,.._~....._,,__
Nome: DIMASKURATKOVSKI, ,__ •__ ,... _. • __ ._. __ ' ••H. •__ •__ • • __ • ._ .. ._._ .. _· •__ H

RG: 6.648.640-0/SSP-PR____ ._. . ...__ H._. .... H_.H.__ H ~ H. _

Cargo: Jl18.929.579-31 _

r CNPJ ,
10.445.693/0~ul·80
M. L. KURATKOVSt\!

&CIALTDA-ME
Rua Baobás 515 Centro

l!5 460 000 Quedas do Iluaçu p~



M. L. KURATKOVSKI Bt cu LTDAME
CNPJ: 1O.445.693í000180 CCE: 9046021247

46.3532-1612/99916-7273
graficagbt@hotmail.com
Ruo Baobàs. 515 . Centro

85460·000 Quedasdo Iguaçu PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTOCOMOMICROEMPRESAOU EMPRESA DE PEQUENOPORTE

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO10.445.693/0001-80,sediada na
Rua Baobas, 515, Cep.: 85.460-000, Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, SOB AS
PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI, que
está legalmenteenquadradana condiçãode:

( ) microempresa(ME);

( X ) empresade pequenoporte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006e Lei ComplementarnO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequenoporte de acordo com o item 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

Ui Quedasdo Iguaçu, 08 de maio de 2018

_~fia) ;t_~-_ ... .
Nome: DIMASKURATKOVSKI• ,._. .R._. __ •__......__..__ •• • •__ ••__ •• HH•••HH..... H.__ '__ ._,_ •• • •••_

RG: 6.648.640-0/SSP-PR_. •__ • '__ .H__ • , , _

Cargo: _Q28:.~9.~~~:~_L... . __ ._._.__ ..__. ._..__. _

r CNPJ ,
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI

&CIAlTDA-ME
Rua Baobás 515 Centro

L!5 460 000 Quedas do Iluaçu ,~



~4' SIMPLES
NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 27/0412018

• Periodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Perlodos Anteriores: Nio Existem

Opções pelo SIMEI em Perlodos Anteriores: Nio Existem



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N' 00512018IPMQI DE 20/0412018- PROPOSTA INICIAL

Lote n° Item n° Qrde. Tipo Especificações dos Produtos 1Materiais
Proponente A Prononente B Proponente C Proponente D Proponente E Prononente F
RODRIGO ML

I I 30 Unido Agenda anual com cana oersonalizada. 7900 2.37000 79,00 2.37000 - - - - - - -
I 2 3.500 Unido

Envelope tipo carta, papel branco de 75g1m', medindo 11x22cm, com 0,46 1.610,00 0,46 1.610,00 - - - - - -
imoressão em Quatro cores.

I 3 3.500 Unido
Envelopes tipo saco, papel branco de 120glm', medindo 24x34cm, 1,48 5.180,00 1,48 5.180,00 - - - -
com impressão ern Quatro cores na parte da frente. -
Pastas confeccionadas ern papel triplex de 350glm', formato 4 de

I 4 3.500 Unido 45,5x3I,Scm. com impressão em quatro cores na parte da frente, 1,11 3.885,00 1,11 3.885,00 - -
lastificadas e com vinco oara dobrar ao meio.

Blocos de requisição, de 50 folhas por duas vias, numeradas,
confeccionado a L' via em papel extracopy de 75g1m' e 2.' via em

I 5 200 Unido papel na cor azul de 50glm', formato 32 de Ilxl5cm, picotado, 9,60 1.920,00 9,60 1.920,00 - - - -
colado e grampeado, com impressão em uma cor em abas as vias na
arte da frente.

I 6 70 M'
Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte interna ou

62,33 4.363,10 62,33 4.363,10 - - - - -
externa.

-
I 7 110 M' Lonas 440gr com impressões coloridas. colocação interna ou externa. 64,00 7.040,00 64,00 7.040,00 - - - - - - -
I 8 30 M' Placas identificadoras adesivas em PVC 30x 14cm. 5167 l.S50 10 51,67 l.S50 10 - - - - -
I 9 70 Unido

Encadernações de livros capa dura. na cor preta, com letras douradas, 76,00 5.320,00 76,00 5.320,00 - -
costuradas e coladas.

-

10 I Unido Placa para fachada com estrutura metálica e ACM, com letras 14.895,33 14.895.33 14.895,33 14.895.33I recortadas em caixa alta, - -
Valor Global Licitado RS 48.133,53 48.133,53 - - - -

PROPONENTE A: RODRIGO CASAGRANDE N'ITENS: O VALOR: Classificado
PROPONENTE B: M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA N'ITENS: O VALOR:
PROPONENTE C: N'ITENS: O VALOR: Desclassificado
PROPONENTE D: N'ITENS: O VALOR:
PROPONENTE E: N'ITENS: O VALOR: Empate
PROPONENTE F: N'ITENS: O VALOR:

ITENS DESERTOS: O V. TOTAL:
ITENS FRACASSADOS: O

TOTAL DE ITENS: O



RODRIGO CASAGRA
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90398838-02
RUA QUIRI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

PROPOSTA DE PREÇOSREF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 OOS/2018/CMVQI

Identificação da Licitante: RODRIGOCASAGRANDE

Nomeda Licitante: RODRIGOCASAGRANDE CNPJ/MF:08.710.164/0001-64

Endereço: RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nome para Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: rodrigo_ksinha@hotmail.com

NOConta-Corrente: 21.224-1 I Banco: ITAU Agência: 3871

Oo(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NOOOS/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor TotalnO Objeto(s) Procedência Unitário R$ do Item R$
1 30 Unido Agenda anual com capa K.U 78,00 2.340,00

personalizada.
Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo
llx22cm, com impressãoem
quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120g/m2, medindo

3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em
quatro cores na parte da
frente.
Pastas confeccionadas em
papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31,5cm,
4 3.500 Unido com impressão em quatro

cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a

5 200 Unido 1.a via em papel extra copy de
75g/m2 e 2.a via em papel na
cor azul de 50g/m2, formato
32 de llx15cm, picotado,
colado e grampeado, com
impressão em uma cor em
abas as vias na parte da
frente



Fone: 46 99978-5959
CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90398838-02

RUA QUlRI, 1238, CENTRO
CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

Adesivos em vinil, com
6 70 M2 impressões coloridas, para

parte interna ou externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas
em PVC, 30x14cm.
Encadernações de livros capa

9 70 Unido dura, na cor preta, com letras
douradas, costuradas e
coladas.
Placa para fachada com

10 1 Unido estrutura metálica e ACM, com
letras recortadas em caixa
alta.

I VALOR GLOBAL DA PROPOSTA. I R$ 2.340,00

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazo e Local
Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.de Entrega:

Forma de Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 00S/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

QUEDAS DO IGUAÇU 09 DE MAIO DE 2018

PM lL~i 21 Lv,,_o.=-}'\_o~G
Nome: RODRIGO CASAGRANDE ----------
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

r CNPJ ,
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

RUAQUIRI,1238.CEMTRO
L&5.468.o00 .QUEDAS DO IGUAÇU· PU



•
M. L. KURATKOVSKI Bt elA LTOAME

CNPJ: 10.445.693íOO0180 CCE: 9046021247
46.3532-1612/99916-7273

Q/aficagbf@hotmail.com
Rua Baobás. 515 . Centro

86460-000 - Quedas do Iguaçu - PR

PROPOST A DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NDOOS/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJ/MF:
M. L. KURATKOVSKI & CIA LTOA 10.445.693/0001-80
Endereço:
RUA BAOBAS, 515 - CENTRO - CEP.: 85.460-000 - QUEDAS DO IGUA_ÇU- PR.
Nome para Contato: Telefone:
DIMAS KURATKOVSKI (46) 3532-1612
Fax: E-mail:
1(46) 3532-1612 araficaabf@hotmail.com

Oo(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação do(s) Marca elou Valor Valor Total do
nO Objeto(s) Procedência Unitário R$ Item R$

Envelope tipo carta, papel

2 3.500 Unido branco de 75g/m2, medindo GBF 0,44 1.540,0011x22cm, com impressão em
quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel
branco de 120g/m2, medindo

3 3.500 Unido 24x34cm, com impressão em GBF 1,40 4.900,00
quatro cores na parte da
frente.
Pastas confeccionadas em
papel triplex de 350g/m2,

formato 4 de 45,5x31 ,Sem,
4 3.500 Unido com impressão em quatro GBF 0,98 3.430,00

cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a
1.a via em papel extra copy de

5 200 Unido 75g/m2 e 2.a via em papel na GBF 8,10 1.620,00
cor azul de 50g/m2, formato 32
de 11x15cm, picotado, colado
e grampeado, com impressão
em uma cor em abas as vias
na parte da frente.
Adesivos em vinil, com

6 70 M2 impressões coloridas, para GBF 60,00 4.200,00
parte interna ou externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna GBF 59,00 6.490,00
ou externa.



M. L. KURATKOVSKI & cu LTDA ME
CNPJ; 10.445.693/000180 CCE: 9046021247

46.3532-1612 /99916-7273
graficagbf@hotmail.com
Rua Baobas. 515 . Centro

85460·000 Quedas do Iguaçu . PR

8 30 M2 Placas identificadoras GBF 46,50 1.395,00adesivas em PVC, 30x14cm.
Encadernaçõesde livros capa

9 70 Unido dura, na cor preta, com letras GBF 68,00 4.760,00douradas, costuradas e
coladas.
Placa para fachada com

10 1 Unido estrutura metálica e ACM, GBF 14.700,00 14.700,00com letras recortadas em
caixa alta.

IVALOR GLOBAL
PROPOSTAR$ DA 143.035,00.

InformaçõesComplementares:

Forma de Retirada, Prazo e Em conformidadecom o disposto no item 3 do edital.Local de Entreqa:

Formade Pagamento: Em conformidadecom o disposto no item 21 do edital.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta)dias, após a aberturada propostade preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

Quedasdo Iguaçu, 08 de maio de 2018.

Nome~Jái~ ---.----.-
_ .• w, H_"'~._._~.__~.~"_". ..._a_._. . .." ~ __

RG: 6.648.640-0/SSP-PR---------._._-_._---_._--_._._--_. __ .._._-_ ......._ ..__ .--_'.__ .,.._----
Cargo: _º~8.~~9.5.!-ª:ª1 . .. ..__.._.. ..__......_......_..___

r CNPJ ,
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI

&CIALTOA-ME
lua laoltás 515 Centro

l,!5 460 000 Quedas do I,uaçu ,~



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N° 00512018IPMQI DE 20/0412018 - PROPOSTA FINAL

Lote n" Item n° Qtde. Tipo Especificações dos Produtos 1Materiais
Prononente A Prononente B Proponente C Proponente D Proponente E Proponente F

RODRIGO ML

I I 30 Unido Aaenda anual com cana oersonalizada, 7800 2.34000 - - - - - - - - -

I 2 3.500 Unido
Envelope tipo carta, papel branco de 75g1m', medindo II x22cm, com - - 0,44 1.540,00 - - - - -
imnressão em auatro cores.

- -

I 3 3.500 Unido
Envelopes tipo saco, papel branco de 120glm', medindo 24x34cm, - - 1,40 4.900,00 - - - - - - -
com impressâo em auatro cores na oarte da frente.

-
Pastas confeccionadas em papel triplex de 350g/m'. formato 4 de

I 4 3.500 Unido 45,5x31,5cm. com impressão em quatro cores na parte da frente, - - 0,98 3.430,00 - - - - -

lastiftcadas e com vinco nara dobrar ao meio.
Blocos de requisição. de 50 folhas por duas vias, numeradas,
confeccionado a 1.6 via em papel extracopy de 75g1rn1 e 2.' via em

I 5 200 Unido papel na cor azul de 50glm', formato 32 de I Ix 15cm, picotado, - - 8,10 1.620,00 - - - - -

colado e grampeado, com impressão em uma cor em abas as vias na
arte da frente.

I 6 70 M'
Adesivos em vinil, com impressões coloridas, para parte interna ou - - 60,00 4.200,00 - - - -
externa.

- -

I 7 110 M' Lonas 440gr com impressões coloridas, colocação interna ou externa - - 59,00 6.490,00 - - - -
I 8 30 M' Placas identificadoras adesivas em PVC 30xl4cm - - 4650 1.39500 - - - -

I 9 70 Unido
Encadernações dc livros capa dura, na cor preta, com letras douradas, - 68,00 4.760,00 - - - -
costuradas e coladas.

-

I 10 I Unido
Placa para fachada com estrutura metálica e ACM, com letras 14.700,00 14.700,00
recortadas em caixa alta.

- - - - -
Valor Global de Licitado RS 2.340,00 43.035,00 - - -

PROPONENTE A: RODRIGO CASAGRANDE N" ITENS: VALOR: 2.340,00 Classificado

PROPONENTE B: M L KURATKOVSKI E CIA LTDA N"ITENS: 9 VALOR: 43.035,00

PROPONENTE C: N" ITENS: O VALOR: Desclassificado

PROPONENTE D: N" ITENS: O VALOR:

PROPONENTE E: N" ITENS: O VALOR: Empate

PROPONENTE F: N" ITENS: O VALOR:
ITENS DESERTOS: O V. TOTAL: 45.375,00

ITENS FRACASSADOS: O
TOTAL DE ITENS: lO



RODRIGO CA.SA.GRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90398838-02
RUA QUIRI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI n" 1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), sobas penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual
ou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes
impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32,
§2°, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

QUEDAS DO IGUAÇU 07 DE MAIO DE 2018

Nome~~o~iE'
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

r CNPJ .,
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

RUAQUIR1,1238·CENTRO
LI5.460-GOO.QUEDASDOIGUAÇU.PI!J



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRIÇÃOESTADUAL: 90398838-02
RUA QUIRI,1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE
MENOR

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI n° 1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ
declara(o), sob as penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei
Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando
trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos executando
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência
do contrato, acarretará a sua rescisão.

QUEDAS DO IGUAÇU 07 DE MAIO DE 2018.

___ l~=-:-:~~.~:-:-:-::.=- _
Nome: RODRIGOCASAGRANDE
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

r CNPJ ,
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

RUAQUIFU,1238·CENTRO
.í~'\L85.4600000oQUEDASDOIGUACU.PU ~!~)

-r ~



•

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
. • Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento Nacional de Registro do Comércio

ID~NTIOADE (nOmeIO)

8.514.278-0

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS, CALÇADOS,
BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS DE DECORAÇÃO, ARTESANATO,
ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E MERCEARIA.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.



CASAGRANDE ATACADO.LTOA ME
CNPJ 08.710.164/0001-14

20 ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41206658153

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no
CPFIMF sob nº 049.421.899-18, portador da carteira de identidade RG n".
8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, nf2 1240, apto 01,
centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000; único sócio da sociedade
empresária Limitada CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com sede na Rua
Oulti, nQ 1238, térreo, centro, Ouedasdo Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000,e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.164/0001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nQ 41206658153 em 14/03/2007,consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033,da Lei nt2• 10.40612002(Código Civil) e a partir do
que dispõe a LCP 128/08, resolve alterar seu contrato social e transformaresta
SociedadeLimitadaem Empresária:

CLAUSULA PRIMEIRA: Da Transformação do Tipo Jurídico - Fica transformada esta
Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de.' RODRIGO
CASAGRANDE ME, conforme faculta a LCP 128/08artigo 10Q, que doravante se regerá cota
sub-rogaçãode todosos direitos e obrigaçõespertinentesao tipojurfdico ora tran~forme.do. . '

CLAUSULA SEGUNDA: Do Capital Social - O acervo da sociedade ora trensformada,
subscrito e integralizado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), passa a construir o
capitaldo Empresáriomencionadona cláusulaanterior. .

CLÁUSULA TERCEIRA: Foro - Fica eleito o foro da comarcade Quedas do Iguayu- PR,para-.'
o exercícioe o cumprimentodos direitos e obrigaçõesresultantesdeste contrato, êoritexpresse .
renúnciaa qualqueroutro, por mais especialou privilegiadoque seja ou venhaser - ' ..

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,
juntamente com o processo de inscrição da sociedade empresária, através de formulários
próprios,e mediante requerimento que tramita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob
dependênciade deferimentodo presente instrumento.

-~.~
~\)~t-G

_.~~~fJ Quedasdo Iguaçu- PR 18 de agostode 2010.

~~;.~;~~~'!:~
\C~ ~Cl~'I»> 1)\~

~~



CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.J08.710.164/0001-14

18 ALTERAÇAODE CONTRATOSOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificados e qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime ;:;6 - - -
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob" pp - -
212.252.149-04, portador da carteira de identidade RG nº. 1.395.34e:~:
SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Quiri, n!21240, apto 01, centro,
Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000;

2) RODRIGO CASA GRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
inscrito no CPF/MF sob rf2 049.421.899-18, portador da carteira de
identidade RG nO.8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nQ 1240, apto 01, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com
sede na Rua Quiri, n!21238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP:
85.460-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 08.710.164/0001-14,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41206658153 em
14/03/2007 resolvem alterar o contrato social mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: Retira-se
da sociedade o sócio LAMIR ROQUE CASA GRANDE, cedendo e transferindo, com o
consentimento do outro sócio, as 20.000 (vinte mil) quotas integralizadas que possui
pelo valor nominal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao sócio remanescente,
RODRIGO CASAGRANDE, acima qualificado, dando plena quitação das quotas
cedidas.

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das
modificações havidas, o capital fica assim dividido entre os sócios:

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RODRIGO CASA GRANDE 100.00 40.000 R$ 40.000,00
TOTAL 100.00 40.000 R$ 40.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - Nos termos do artigo 1.033, inciso IV da Lei 10.406/2002 a
sociedade permanecerá unipessoal, sendo que o sócio remanescente se compromete
a compor o quadro societário, baixar a empresa ou transformá-Ia, no prazo de 180 dias.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que
não colidam com o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA FORO - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-Pr
para o exerctcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
com expressa renúncia a qual DO~·;q9Ál'õfÓ{jâ)Vial ou rivilegiado que seja ou

VI~I..\, . OIGUACU
venha ser. J RECEBIMENTO 'I

PROTOCOlC\ N' _

~o



CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP108.710.164/0001-14

la ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41206658153

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam a presente alteração, em - -
3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros~.~-:
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quedas do Iguaçu-PR, 09 de agosto de 2010

LAMIR ROQUE CASAGRANDERODRIGO CASAGRANDE



CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO~- - - -- --

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de abril de 1986,
empresário, inscrito no CPF sob n° 049.421.899-18 e portador do documento de
identidade nO8.514.278-0-SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto.
01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, inscrito na Junta
Comercial do Paraná sob nO 41106119978 em 14/03/2007 e CNPJ n°
08.710.164/0001-14, fazendo uso do que permite o § 3°, do artigo 968, da Lei nO
10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar nO128, de
19/12/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE
EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o sócio LAMIR ROQUE CASAGRANDE,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito
no CPF sob nO212.252.149-04 e portador do documento de identidade nO1.395.345-
SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-
000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, passando a constituir o tipo juridico SOCIEDADE
LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual
se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial: CASAGRANDE
ATACADO LTDA - ME, e terá sede na Rua Quiri, nO1238, Centro, CEP 85460-000, em
Quedas do Iguaçu, Paraná. '

CLÁUSULA SEGUNDA: Seu objeto social será: Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, cama, mesa, banho, tecidos, calçados, bijuterias, tapeçaria,
cortinas, artigos de decoração, artesanato, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e
vídeo, equipamentos e suprimentos de informática, móveis, artigos de uso doméstico,
brinquedos e artigos recreativos, material escolar, artigos para presente e mercearia.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio que ora ingressou na sociedade integraliza neste ato
em moeda corrente do Pais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
correspondente à 20.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.

CLÁUSULA QUARTA: Em virtude da presente alteração o capital social é de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada
uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos sócios:
Sócios: % N° de Quotas Capital R$
Rodrigo Casagrande 50 20.000 20.000,00
Lamir Roque Casagrande 50 20.000 20.000,00
Total 100 40.000 40.000,00

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabil" ··..~9:~QUBt~el- lor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamen e pela integEStiu_ do capital ocial,

PROTOCOLO N°---,-----

o 8 MAl 2018-.;/____..-J
,'.,~

RESPONSAVEL



CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE J;M~RES4RIQ fls·92
- .

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atívldades ~~ 01 d~ ~b~iIde- 2007 e
seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a RODRIGO
CASAGRANDE e LAMIR ROQUE CASAGRANDE, com os poderes de
Administradores dispensados de caução, uso da firma individualmente, vedado, no
entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAÚSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar nO123 de
15/12/2006, a sociedade deixará de realizar a reunião anual dos sócios e a publicação
de suas deliberações, previstos no Código Civil e designarão administradores se assim
o desejarem.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo posslvel ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, f~~~a,!"qM·a--eFeBfiedafle.::-:-:UAr.'U-í;AMARAMlJ ....;." /~LOE'QUEDASDO IGUAÇ

RECFBIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o fM~.I"'hJe_g_ªs do Iguacu - r. para
qualquer ação fundada neste contrato. o B MAl 2018



CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇAo DE EMP.RESÃRIO Fls . .03

.. ....: -'" ",.' ""

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
vias.

Quedas do Iguaçu, 09 de dezembro de 2009. _ _..- _"-'-~ _~-_..-.._"-~-...~

Lamir Roque Casagrande

_,.'h'

.éAMARAMlJi'.(c;·~);~LõEãÜEÕASDõTGUAçiJ·
RECEBIMENTO

PROTOCOl.(H!'_



.. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

J.,.o.rl 0" (\.:'.-~.J\/ '•.0")\ (J .

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO... ... - - .... - ... ... ... ...
: : Ft>lhas ~11:1

IR TEREZINHA CASAGRANDE
IDENTIDADE(06_.0)

8,514.278-0

NOME IiMPftlaARlAL

RODRIGO CASAGRANDE - ME

LOGMDOUItO (ru.,.v,

RUA QUIRI

BRASIL



03/04/2018
Alvará

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

oMunicípio de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo n° de concede alvará de licença para localização a'
ALVARA E LICENÇA SANITARIA n° 013 / 2007

lNome: RODRIGO CASAGRANDE ME
lNome fantasis:CASAGRANDE UTILIDADES
jeNP J/CPF: 08.710.164/0001-14

lI;ocalização: RUA QUIRl (TERREO) NR., 1238 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu _PR
Area utilizada: 169,00
jeontrolelInscrição Municipal: 16896
IAtividades

jeOMERCIO VAREJISTADE USO DOMESTICO,COMERCIOVAREJISTADEBRINQUEDOSEARTIGOSRECREATIVOS,BIJUTERIAS E
~RTESANATO~ELETRODOMEsrrcos E ~UJPAMENTOS DE AUDJOEVIDEO. 111111111111111111111111111
lHorário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

VáHdoat~

bservações
ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018

INFORMAÇ,OES UTEIS
I-O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características d

stabelecimento ou transferência de Local.

3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte
erá obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. n° 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

ortaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 1333112001.
IMPORTANTE

- Evite multas. auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua SI

oce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

CAMARAMUNICIPAl OEQUEDAS00 IGUAÇU
RECEBIMENTOPROTOCOlON" _



23/04/2018
Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
à RFBa sua atualização cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA

---- -------'

r TITULODOESfABELECrMENfO(NOMEDEFANTASIAJ--~---~----~~--

L_!:AS~~~_!)~l!!~~~ ~ _
I(;(IDIGOE-DESCRIÇÃODAATlVlDADEECONÓMICAPRlNCIPAL------------~

l47.81-4-00 -Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

~O EDESCRIÇÃODASATlVlDADESECONÓMICASSECUNDÁRIAS

I !~.~~-2-0I -Comércio varejista de calçados
47.89-0-01-Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.53-9-00-Comércio varejista especiaIizado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.51-2-01-Comércio varejista especiaIizado de equipamentos e suprimentos de informática
L47.54-7-01_:-_!":omércioyare~ade l!l6v~Í!___

jiiNIJEnEço-ELETRÓNiéO---

L ~__
ENTE F-WE-RATIVORESPONSAVEL(E-FR)- ---.---- .----
•• ***

-------- -----~----- ---~
DATADASITUAÇÃOCADASTRAL
14/03/2007

IMOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL-----~---

l ~ ~ _
--~-_._----,-----_._~I SITUAÇÃOESPEClAL------ ----------

I ******** ._~_._. i
---~-___j--------------------------~
--=[ATA DASITUAÇÃOESPECIAL~

******** __j------------~

---,
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08/05/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificaçãoda Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciejunto à
RFB a sua atualizaçãocadastral.

A informaçãosobre o porte que consta neste comprovanteé a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO
08.710.164/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 14/03/2007

I NOME EMPRESARIAL
RODRIGO CASAGRANDE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CASAGRANDE UTILIDADES I ~~TE
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresário (Individual)

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I COMPLEMENTO
TERREO

LOGRADOURO
R QUIRI

I MUNIClplO
QUEDAS DO IGUACU

CEP
85.460-000

ENDEREÇO ELETRÓNICO TELEFONE
(46) 3532-3953 / (46) 9978-5959

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
..*******

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela InstruçãoNormativa RFB nO1.634,de 06 de maio de 2016.
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04/05/2018
https:llwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/ CrflCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

Inscrição:
Razão Social:

08710164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDEME

CAIXA
e,t;IXA ECONÓMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Nome Fantasia: CASAGRANDE UTIUDADES

Endereço: RQUIRI 1238 TERREO / CENTRO I QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

ACaixa 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: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Núnnero: 2018042214252687499203

Informação obtida em 04/05/2018, às 18:38:57.

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

~.~;
https:llwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 111
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Ce,tUlaunos que até a pre...... data não exíste débito ttibuUlrio vencidorelatívo a empre,a com a Locallzaçãodescrita abaixo.

Certidão

: DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADODO PARANA
CNPJ: 76.205.962/0001_49

CERTIDÃO NEGATWA 1932/2018

IMPORTANTE: FICA RESSALVADOO DIREITO DAFAZENDA
MUNICIPAL COBRARDÊBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTEAO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

VALIDADE:22/07/2018
CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE5X2442XBA9

REQUERENTE: RODRIGO CASAGRANDEME

FINALIDADE: CONCORR~NCIA/ LICITAÇÃO

PROTOCOLO:

RAZÃo SOCIAL: RODRIGO CASAGRANDEME

EMPRESA CNPJ/CPF

013
16896 08.710.164/0001-14

ENDEREÇO

-PR
, ATIVIDADES

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
uedos e artigos recreativos áudio e vídeo, Comércio varejista

emitida gratuitamente pela intemet em 23/04/2018.
alquerrasura invalidaráeste docu:e~~~~acu.pr.gOv.brautenticidade emwww.que as

1fo\) 1fJ.~
. . w lo ic?idCertidao=19086http,'""''' 8""""" esportalstmcertídao.víe. • . III



08/05/2018 Certidão

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de
artigos recreativos

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 1932/2018

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 relativo a empresa com a Localização
descrita abaixo.

REQUERENTE: RODRIGO CASAGRANDE ME PROTOCOLO:

VALIDADE: 22/07/2018 cOO. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE5X2442XBA9

FINALIDADE: CONCORR~NCIA / LICITAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: RODRIGO CASAGRANDE ME

16896 08.710.164/0001-14 013
ENDEREÇO

RUA QUIRI NR. - PR

·prtl"",n emitida gratuitamente pela internet em 23/04/2018.
rasura invalidará este documento.

onferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

12)P
http://168.90.38.234:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=19086 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
GOVERNODO ESTADO

Secretaria da I"azenda

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 017945906-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.710.164/0001-14
Nome: RODRIGO CASAGRANDE ME

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 descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/08/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

_,ooJ5J 1t
EmitidoviaInteP.310412018 12:48:05)



08/05/2018 SecretariadaFazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

lI1!Jflll1!J{1J .Sefanet [XPRES.~... chave:I.'Secretaria da Fazenda ~ palavra-chave

senha:

Confirmação de Certidão

Informações do Documento
Certidão 017945906-75
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 08.710.164/0001-14
Fornecidaparao RODRIGO CASAGRANDE ME

Emissão 23/04/201812:48:05
DatadeValidade21/08/2018

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao

-CELEPAR

1/1



30104/2018 Certidão Internet

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E ADMDAATIVA DA
UNIÃO

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
CNPJ: 08.710.164/0001-14

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 Federal do Brasil (RPB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAli) 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 RPBe da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lein° 8.212,de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RPB/PGFNn=1.751,de 2/10/2014.
Emitida às 11:28:42do dia 30/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2018.
Código de controle da certidão: 92A5.40AD.3356.4BFA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

tCi? 1P .
http://www.~zenda.gOv.br/APlicacoes/ATS ICertidao/CndConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.aspITipo=I&NI=&passagens=O III



08/05/2018 Confirmação de Autenticidade da Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 08.710.164/0001-14
Data da Emissão : 30/04/2018
Hora da Emissão : 11:28:42
Código de Controle da Certidão 92A5.40AD.3356.4BFA
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/04/2018, com validade até 27/10/2018.

rPágina Anterior I

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/certautlCndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



PODER ,-jUDIe o
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO CASAGRANDE

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.710.164/0001-14
Certidão nO: 148693229/2018
Expedição: 23/04/2018, às 11:48:12
Validade: 19/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RODRIGO CASAGRANDE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

08.710.164/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 08.710.164/0001-14

Certidão nO: 148693229/2018
Expedição: 23/04/2018, às 11:48:12
Validade: 19/10/2018 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RODRIGO CASAGRANDE
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

08.710.164/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no arte 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
OFÍCIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADORE DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Rua das Palmeiras, nQ 1.275 - CEP85460-000
(46) 3532-3814

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

Certifico a pedido da parte interessada, que revendo os registros
computacionais de distribuição sob minha guarda nesta Secretaria (FALÊNCIA e
CONCORDATAE RECUPERAÇÃOJUDICIAL),verifiquei constar os seguintes registras em
andamento contra:

RODRIGO CASAGRANDE - ME
CNPJ: 08.710.164/0001-14

Processo encontrados:

NADA A LISTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedas do 19uaçu/PR 07 de Maio de 2018.

i~



M. L. KURATKOVSKI Bt elA LTOA ME
CNPJ: 10.445.693/000180 CCE: 9046021247

46.3532-1612 I 99916-7273
graficogbt@hotmoil.com
Rua Boooós, 515 - Centro

85460·000 Quedas do Iguaçu . PR

DECLARAÇÃO DE INEXIST~NCIADE FATO IMPEDITIVOPARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° OOS/2018/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO10.445.693/0001-80,sediada na
Rua Baobas, 515, Cep.: 85.460-000, Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara,
sob as penasda Lei, que não está(ou) impedidade participarde licitaçãoem qualquer órgão ou entidade da
AdministraçãoPública, direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal.

Declara(o),também, que está obrigada a informar à Contratanteos fatos supervenientes impeditivosde sua
habilitação,quando de sua ocorrência, conformedeterminao Artigo 32, §2°, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

Quedasdo Iguaçu, 08 de maio de 2018.

Nom~-iti{~ n_._ _---_ ..

.-=--=--=-- .6.648.640-0/SSP-PR.· ._~. . .__ ._k . ..._. . " ... . .__ .,,_, __ . . _

028.929.579-31______ .._.H. _. ••HH••_ .._ __ .. _ H•• • ._ ••_.'_ •• .'._H ._". __."__ ..

RG:
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r CNPJ ,
10.445.693/0001-80
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Rua Baobás 515 Centro
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M. L. KURATKOVSKIBt. cu lTDA ME
CNPJ 1O.445.693í000180 CCE:9046021247

46.3532-1612/99916-7273
graficagbf@hotmail.com
Rua Boooos. 515 - Centro

85460-000 Quedas do Iguaçu . PR

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DETRABALHO DEMENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO10.445.693/0001-80,sediada na
Rua Baobas, 515, Cep.: 85.460-000, Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara,
sob as penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que
cumpre(o) o disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus
quadros menores de 18 (dezoito) anos executandotrabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de
16 (dezesseis)anos executandoqualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato.
acarretaráa sua rescisão. , rr: Iguaçu,08 de maio de 2018.

Nome: dJf!fdriJ~~ - - .
-~,.._---_._--_._._---,--_._"_.--"-

RG: 6.648.640-0/SSP-PR--_.,--,------_ ..._,.__._.__ ."'--,----,--_------_...."-_.__ ._._-"_.,_-_._--,-----
Cargo: __º-~ª_:_~~~§19-ª:!_ . ._.._. . _
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M. L. KURA TKOVSKI & elA LTDA - ME
GNP.JIMF 10.445.693/0001-80

NIRE N.o41206328951
SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do
Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresaria, residente
e domiciliada à Rua Baobás, n." 499, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000,
portadora da Cédula de Identidade Civil n." 5.664.785-6 SESPIPR, inscrita no CPFIMF sob n."
828.598.259-91; DIMAS KURATKOVSKI, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n," 481,
centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil
n.? 6.648.640-0 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n." 028.929.579-31; MARIA LUCIA
KURATKOVSKI, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
28/05/1953, viúva, ernpresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n." 481, centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n." 1.065.378-9
SESPIPR, inscrita no CPF/MF sob n." 783.136.199-53; TARCISO MENTZ, brasileiro, natural de
Pinhal Bento, Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, nascido em 12/0111976, casado em
regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n." 499, centro,
Quedas do Iguaçu, Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n." 6.772.470-4
SESPIPR, inscrito no CPFIMF sob n.? 022.172.849-08; Únicos sócios componentes da sociedade
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de M. L.KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME,
com sede e Foro à Travessa Jaú, n." 158, fundos, Parque Industrial, Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, CEP 85460-000, CNPJIMF n.? 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social
arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n." 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e
última alteração arquivada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n." 20178299790 em sessão do dia
13/12/2017;Resolvem em comum acordo alterar o seu contrato primitivo e posteriores alterações o que .
faze~ pelas cláusulas e condições seguintes: ~

CLAUSULA PRIMEIRA: Venda de Quotas.
O sócio Tarciso Mentz, que possuí na sociedade 16.000 (dezesseis mil) quotas de capital, no valor de ffi
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), vende nesta data, a sócia ~
remanescente Denise de Fatima Kuratkovski Mentz 16.000 (dezesseis mil) quotas de capital no valor ~6
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pelo seu valor nominal .........
sem lucros pagos em moeda corrente do país neste ato, dando plena, geral e rasa quitação pelas quotas _)
ora vendidas; Q_
CLÁUSULA SEGUNDA: Responsabilidade do sócio retirante. ~.
O sócio retirante dá à sociedade plena geral e rasa quitação de seus haveres, nada mais tendo a reclamar \
sob qualquer direito, quer dos sócios ou da sociedade; .1

CLÁUSULA TERCEIRA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial. ~
A administração da sociedade caberá aos sócios: DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ e
DIMAS KURATKOVSKI, ao qual competem privativa e individualmente o uso da firma a
representação Ativa, Passiva, Judicial e Extrajudicial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar bens imóveis da sociedade sem autorização dos sócios;
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M. L.KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNPJIMF 10.445.693/0001-80
NlRE N.o41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: Desimpedimento.
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA QULNTA:Demonstração do Capital Social.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R$
320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído
entre os sócios:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL %
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ 288.000 288.000,00 90,00
DIMAS KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00
l\tlARIA LUCIA KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00

TOTAL 320.000 320.000,00 100,00

CLÁUSULA SEXTA: Alteração de endereço.
A sociedade empresaria que exercia suas atividades comerciais na Travessa Jaú, n," 158, fundos, Parque
Industrial, Quedas do Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000, passará a exercer suas atividades comerciais na: '\)
Rua Baobás, n." 515, centro, Quedas o Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000. ~

, , \~
CLAUSULA SETIMA:
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores ~
alterações, que não colidirem com as da presente alteração contratual.
Em virtude das alterações havidas resolvem os sócios CONSOLIDAREM o seu contrato social,
conforme normas da Lei n" 10.406/2002, passando as novas cláusulas a ter a seguinte redação:

M. L.KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME
CNPJIMF 10.445.693/0001-80

NIRE N.o41206328951
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ~

DENISE DE FATIMA KURt\ TKOVSKI MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do\::-
Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, ernpresaria, residente '0
e domiciliada à Rua Baobás, n." 499, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000,
portadora da Cédula de Identidade Civil n." 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n."
828.598.259-91; DIMAS KURATKOVSKI, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n." 481,
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CNP JIMF 10.445.693/0001-80
NIRE N.o 41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil
n." 6.648.640-0 SESPIPR, inscrito no CPflMF sob n.? 028.929.579-31; MARIA LUCIA
KURATKOVSKI, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n.? 481, centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n,? 1.065.378-9
SESP/PR, inscrita no CPFIMF sob n.? 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade
empresaria limitada que gira sob o nome empresarial de M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME,
com sede e Foro à Rua Baobás, n." 515, centro, Quedas o Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000, CNPJIMF
0.° 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná,
sob NlRE n.? 41206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta
Comercial do Paraná sob NTREn." 20178299790 em sessão do dia 13/12/2017; a qual será regida em
conformidade com o capitulo da sociedade limitada, disposto na Lei n." l0406/2002 e pelas cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Domicilio.
A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA _
ME, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei n.?
10.406/2002, com sede e Foro a Rua Baobás, n." 515, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP
85460-000.

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de sua administração,
abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe
capital autônomo, se necessário, observado a legislação pertinente à matéria;

n
CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto Social. ~
A sociedade tem como atividade econômica o ramo de: Impressão de material de segurança; \_~
Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráfiCOS'~
exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes
rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de .
equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias;Q
Comércio atacadista de brindes; \::::Jl
CLÁUSULA TERCEIRA: Início de atividades e prazo de duração.
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando as suas atividades em 01
novembro de 2008; de 'L
CLÁUSULA QUARTA: Capital Social. '\\
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R$
320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído
entre os sócios:
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SEXTA ALTERAÇAo DE CONTRI\. TO SOCIAL E CONSOLIDAÇAo

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL %
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ 288.000 288.000,00 90,00
DIMAS h."1JRATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00
MARIA LUCIA KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00

TOTAL 320.000 320.000,00 100,00

CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidade dos Sócios.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 da Lei lOA0612002;

CLÁUSULA SEXTA: Sessão e Transferência de quotas.
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a
terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica assegurado em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se
realizada a sessão delas a alteração contratual pertinente.
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço,
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que
deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido
o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULA SÉTIMA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial.
A administração da sociedade caberá aos sócios, DENISE DE FATThiA KURATKOVSKI MENTZ e
DlMAS KURATKOVSKI, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da
sociedade representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos, instituições
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários
a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da~
sociedade, sem autorização do outro sócio.
Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da
sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois anos, devendo o instrumento
de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores nomeados; l
CLÁUSULA OITAVA: Retirada e Pró-labore. \~
Os sócios empresários, Denise de Fatima Kuratkovski Mentz, Dimas Kuratkovski e Maria Lucia \)
Kuratkovski, terão direito as retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite
fixado pela legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA NONA: Exercício social, demonstrações financeiras e participação dos sócios nos
resultados.
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SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de
Resultados Econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apurados. Conforme Lei 10.406/2002,
Art. 1007 do Código Civil, fica ajustado entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá
ser efetuada aos sócios não respeitando a proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer
período durante o exercício social, através de demonstrações contábeis (balanços, balancetes,
demonstração do resultado do período) mensalmente e distribuir lucros com base nos lucros acumulados
ou reservas constantes no último balanço patrimonial,

Parágrafo Primeiro: O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1.0
(primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecimento ou interdição de sócio.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e () incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado;

I;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Desimpedimento.
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé
publica, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Fica eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para exercício e cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento.
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UL/U:JILUltl Alvará

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ E LICENÇA SANITÁRIA n° 072 /2008
o Município de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo n" de concede alvará de licença para localização a:

[Nome: M. L KURATKOVSKI & ClA LTDA - ME
[Nome fantasis:PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA
CNPJ/CPF: 10.445.693/0001-80
Localização: RUA BAOBAS, 515 - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu _PR
Área utilizada: 100,00
Controle/Inscrição Municipal: 17037
Atividades
IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS; SERVIÇOS DE
ACABAMENTOS GRÁFICOS. EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTlFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA: TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

.INFORMÀTICA; FABRIC~ÃO DE ADESIVOS E SELANTES; FOTOCÓPIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS _03
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda " Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em
27/04/2018 Válido até

30/04/2019

Observações
ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018

INFORMAÇÕES UTEIS
1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do

estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte

será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. n" 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade. elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/200 I.
IMPORTANTE

- Evite multas, audito 5, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente
oce precisará de C 'ti ões para til de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Valeria
Chefeda

/

ra=6327&modeIView.tpCadastroEmpresas=EMPRESA_MUNICIPIO



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificaçãoda Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciejunto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informaçãosobre o porte que consta neste comprovanteé a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE INSCRiÇÃO
10.445.693/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO OATADEABERTURA
CADASTRAL 23/10/2008

NOME EMPRESARIAL
M. L. KURATKOVSKI& CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PONTUALTRANSPORTESE GRAFICA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
18.12-1-00- Impressão de material de segurança

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99-Impressão de material para outros usos
18.22-9-99- Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.61-0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria
49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
18.13-0-01-Impressão de material para uso publicitário
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
20.91-6-00- Fabricação de adesivos e selantes
82.19-9-01- Fotocópias
46.89-3-99- Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZAJURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ICOMPLEMENTOILOGRADOURO
RBAOBAS

I

MUNIClplO
QUEDASDO IGUACU

ICEP
85.460-000

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I

TELEFONE
(46) 3532-1612

ENDEREÇO ELETRÓNICO
GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela InstruçãoNormativaRFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/04/2018às 17:52:48 (data e hora de Brasília).

, - ·-···············_·········1

I Consulta aSA / Capital SocialJ Voltar

Página: 1/1



08/05/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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
10.445.693/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 23/10/2008

NOME EMPRESARIAL
M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
18.12-1-00 -Impressão de material de segurança

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 -Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
18.13-0-01 -Impressão de material para uso publicitário
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes
82.19-9-01 - Fotocópias
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária limitada

["'üF""I
~

I COMPLEMENTOI LOGRADOURO
RBAOBAS

I MUNIClplO
QUEDAS DO IGUACU

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ICEP
85.460-000

I TELEFONE
(46) 3532-1612

ENDEREÇO ELETRÓNICO
GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2008

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I=~SITUAÇÃO ESPECIAL
I

SITUAÇÃO ESPECIAL
. ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 08/05/2018 às 09:46:51 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar I

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2



IL.,iA:lwiM MIN"':.
CAIXA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10445693/0001-80
Razão Social: M L KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
Nome Fantasia:PONTUAL TRANSPORTES E GRAFICA
Endereço: TV JAU 158 FUNDOS / CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

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: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041500184527428239

Informação obtida em 27/04/2018, às 17:51:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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~~~ MUNiCípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

MiL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

I~ ESTADODO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

....
CERTIDAO NEGATIVA 1764/2018

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 18/07/2018 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QET52442CRAT

REQUERENTE: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/ LICITAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJICPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

17037 10.445.693/0001-80 072
ENDEREÇO

RUA BAOBAS, 515 - PARQUEINDUSTRIALCEP: 85460000Quedas do lquaçu - PR
ATIVIDADES

Serviços de pré-impressão, Impressãode livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para use
publicitário, Impressão de material para outros usos, Fotocópias, Serviços de acabamentosgráficos, exceto encadernação €
plastificação, Fabricação de adesivos e selantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não
~specificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática

IObservações:
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 19/0412018.
IQualquer rasura invalidará este documento.
\Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

- i 2e011{).' ( AJ.....~/.



08/05/2018 Certidão

~

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

I~~ ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

-...:::::~.~-

CERTIDÃO NEGATIVA 1764/2018
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 18/07/2018 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QET52442CRAT

REQUERENTE: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORR~NCIA 1LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

INSCRiÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

17037 10.445.693/0001-80 072
ENDEREÇO

RUA BAOBAS, 515 - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 85460000 Quedas do lquaçu - PR
ATIVIDADES

Serviços de pré-impressão, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para uso
publicitário, Impressão de material para outros usos, Fotocópias, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e
plastificação, Fabricação de adesivos e selantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não
especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 19/04/2018.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

/l
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ii
PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNODO ESTADO
Secretarie di! Fazenda

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 017978156-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.445.693/0001-80
Nome: M L KURATKOVSKI& elA LTDAME

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 descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/08/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1de 1
Emitido via Internet Pública (27/0412018 17:50:44)



08/05/2018 SecretariadaFazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

lf1llIll!JtlJ 5efanet EXPJU:SSO.... chave: senha:

• ! palavra-chave I Pesquisar I

Confirmação de Certidão

Informações do Documento
Certidão 017978156-18
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 10.445.693/0001-80
Fornecidaparao M L KURATKOVSKI & CIA LTDAME

Emissão 27/04/201817:50:44
DatadeValidade25/08/2018

------------------------_ .._--_._ ..

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba -PR
Localização

(~, ..l -
\

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao

--CELEPAR

1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME
CNPJ: 10.445.693/0001-80

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 pela 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. 11da Lei nO8.212, 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 nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:40 do dia 24/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2018.
Código de controle da certidão: 0377.1763.A392.65BD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e·\··)~.\\ ,r \ I
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08/05/2018 Confirmação de Autenticidade da Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.445.693/0001-80
Data da Emissão: 24/01/2018
Hora da Emissão: 14:43:40
Código de Controle da Certidão 0377.1763.A392.65BD
Tipo da Certidão : Negativa

CertidãoNegativa emitida em 24/01/2018, com validade até 23/07/2018.

\ \
\(:_; JU

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/certautlCndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 10.445.693/0001-80

Certidão nO: 149087328/2018
Expedição: 27/04/2018, às 13:14:49
Validade: 23/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que M. L. KURATKOVSKI « CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

10.445.693/0001-80, 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 jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.445.693/0001-80

Certidão nO: 149087328/2018
Expedição: 27/04/2018, às 13:14:49
Validade: 23/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

10.445.693/0001-80, 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 nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.b r)
Certidão emitida gratuitamente.

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

..., ~
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~ VD0vidas e sugest6es: cndt@tst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUiÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
OFícIO DISTRIBUIDOR,CONTADOR,PARTIDOR,AVALIADORE DEPOSITÁRlOPÚBLICO

Rua das Palmeiras, nQ 1.275 - CEP 85460-000
(46) 3532-3814

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

•
; -,. .;

Certifico a pedido da parte interessada, que revendo os registros
computacionais de distribuição sob minha guarda nesta Secretaria (FALÊNCIA e
CONCORDATAE RECUPERAÇÃOJUDICIAL), verifiquei constar os seguintes registros em
andamento contra:

M.L. KURATKOVSKI E CIA LTDA ME
CNPJ: 10.445.693/0001-80

Processo encontrados:

NADAAUSTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedasdo 19uaÇU/PR21 de março de 2018.

Escrevente Juramentad
(Portaria 03/2017)



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 005/2018

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoitos, às nove horas, na sala de
licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, fizeram-se
presentes o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados
pela Portaria nº 002, de 25 de Janeiro de 2018, foi instalada a sessão de abertura e
julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente. As empresas que
estão participando da presente licitação e apresentaram documentação de
identificação/credenciamento, são as seguintes:

EMPRESA REPRESENTANTE
M L KURATKOVSKIECIA LTDA- ME DimasKuratkovski

RGnO6.648.640-0 - SESP/PR
RODRIGOCASAGRANDE- ME RodrigoCasagrande

RGn°8.514.278-0 - SESP/SP

Após credenciamento por parte da representante o Sr. Pregoeiro informou aos
presentes as regras da licitação e seguiu com a abertura do envelope contendo a
proposta de preço.

Após abertura do envelope proposta de preço foi passado para todos os
representantes das empresas presentes a oporem a assinatura na proposta.

Após analise das propostas apresentadas, os preços foram classificados por LOTE
com valor crescente e relacionados os menores preço conforme abaixo:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS

01
M L KURATKOVSKIECIA LTDA- ME 2.370,00
RODRIGOCASAGRANDE- ME 2.370,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS

02
M L KURATKOVSKIECIALTDA- ME 1.610,00
RODRIGOCASAGRANDE- ME 1.610,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS

03
ML KURATKOVSKIECIALTDA- ME 5.180,00
RODRIGOCASAGRANDE- ME 5.180,00

LOTE
04

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS
ML KURATKOVSKIECIALTDA- ME 3.885,00



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

I RODRIGO CASAGRANDE - ME 3.885,00 I

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

05
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.920,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 1.920,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

06
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 4.363,10
RODRIGO CASAGRANDE - ME 4.363,10

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

07
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 7.040,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 7.040,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

08
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.550,10
RODRIGO CASAGRANDE - ME 1.550,10

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

09
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 5.320,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 5.320,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

10
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 14.895,33
RODRIGO CASAGRANDE - ME 14.895,33

As empresas participarão da etapa de lances conforme lei nO10.520, art. 4°, inciso VIII
e/ou inciso IX. O Sr. Pregoeiro iniciou a fase de lances:

LOTE N° 01

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 2.352,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 2.340,00
M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME DESISTIU

LOTE N° 02

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.540,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 03

\2
\



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 5.075,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 5.005,00
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.900,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 04

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 3.710,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 3.500,00
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 3.430,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 05

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.800,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 1.740,00
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.700,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 1.660,00
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.620,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 06

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.200,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 07

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 6.820,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 6.710,00
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 6.490,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 08

EMPRESA LANCE EM R$
M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME

\

\' .. ::,\ \ \
~v

1.500,00
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RODRIGO CASAGRANDE - ME 1.470,00
M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.440,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 1.419,00
M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.395,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 09

EMPRESA LANCE EM RS
M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 5.110,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME 4.900,00
M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 4.760,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

LOTE N° 10

EMPRESA LANCE EM RS
M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 14.700,00
RODRIGO CASAGRANDE - ME DESISTIU

Após tentativa de negociação com a proponente vencedora a mesma manteve seus
preços.

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a seguinte empresa, nos seguintes
LOTES:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS
1 RODRIGO CASAGRANDE - ME 2.340,00
2 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.540,00
3 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 4.900,00
4 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 3.430,00
5 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.620,00
6 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 4.200,00
7 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 6.490,00
8 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 1.395,00
9 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 4.760,00
10 M L KURATKOVSKI E CIA LTOA - ME 14.700,00

Resultado da Licitação:

1 - Empresa RODRIGO CASAGRANDE - ME foi vencedora da licitação para o lote 01
com valor total de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) conforme tabela
acima, e a empresa M L KURATKOVSKI E CIA LTDA - ME foi vencedora para os lotes

\é~~· ~ 2, ·?l-
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02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 comvalor total de R$ 43.035,00 (quarentae três mil e trinta e
cincoreais)totalizando assim o valor de:

Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375,00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setenta e cinco reais).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo documentação para
habilitação das proponentes vencedoras. Após verificação da conformidade da
documentação com o edital, foi passada para análise e rubrica dos participantes,
sendo considerada regular.
Em seguida foi deixada livre a palavra para o representante com imediata intenção de
recurso, conforme a Lei nO10.520, art. 4°, inciso XVIII. Não havendo manifestação por
parte de nenhum representante. Nada mais havendo para tratar, foi dada como
encerrada a sessão e assinada pelo sro. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e
representante da empresa participante.

DIMAS KURATKOVSKI

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

FABIO CACHOEIRA

GILSON JOSE MARIA

RODRIGO CASAGRANDE , J



"CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

OBJETO: aquisição de produtos e materiais gráficos em geral para consumo junto a
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe,
apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS
1 RODRIGO CASAGRANDE - ME 2.340,00
2 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.540,00
3 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.900,00
4 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 3.430,00
5 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.620,00
6 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.200,00
7 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 6.490,00
8 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.395,00
9 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.760,00
10 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 14.700,00

Resultado da Licitação:

1 - Empresa RODRIGO CASAGRANDE - ME foi vencedora da licitação para o lote 01
com valor total de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) conforme tabela
acima, e a empresa M L KURATKOVSKI E CIA LTDA - ME foi vencedorapara os lotes
02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 comvalor total de R$ 43.035,00 (quarentae três mil e trinta e
cincoreais)totalizando assim o valor de:

Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375,00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setenta e cinco reais).

Quedas do Iguaçu, 08 de maio de 2018.

aar/ .1R'i: ~ A /

ÁP~~CID~R"~ s?~5
Pregoeiro
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PREFEITURAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

AVISODERESULTADOEADJUDICAÇÃO - REF.:PREGÃOPRESENCIALN°005/2018

OBJETO: aquisição de produtos e materiais gráficos em geral para consumo junto a
CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109. parágrafo 1 da Lei 8.666. de 21 de junho de
1993, toma-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epígrafe. apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpreçopor item:
LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTERS

1 ROORIGQCASAGRANOE-ME 2.340,00

2 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 1.540,00

3 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 4.900,00

4 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-.'olE 3.430,00

5 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 1.620,00

6 M L KURATKOVSKIE elA lTOA-ME 4.200,00

7 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 6.490,00

8 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 1.395,00

9 M L KURATKOVSKIECIALTOA-.'olE 4.760,00

10 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 14.700,00

Resultadoda Licitação:
1 - Empresa RODRIGOCASAGRANDE-ME foi vencedora da licitação para o lote 01
com valor total de R$ 2.340.00 (dois mil trezentos e quarenta reais) conforme tabela
acima. e a empresaM L KURATKOVSKIE CIA LTDA- ME foi vencedora para os lotes
02.03.04.05.06.07.08.09e 10comvalor total de R$43.035.00(quarentae três mil e trinta
e cinco reais) totalizandoassimo valor de:
Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375.00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setentae cinco reais). - Quedasdo Iguaçu.08 de maio de 2018.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

TERMODE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN° 005/2018

Eu.ELEANDRODASILVA.PresidentedaCâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu.Estado
do Paraná. no uso de minhas atribuições legais. HOMOLOGOo resultado do Pregão
PresencialnO005/2018.o qual teve seu objeto adjudicadoas seguintesproponentes:
LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTERS

1 RODRIGOCASAGRANOE-ME 2.340,00

2 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-.'olE 1.540,00

3 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 4.900,00

4 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 3.430,00

5 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 1.620,00

6 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 4.200,00

7 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-.'olE 6,490,00

8 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 1.395,00

9 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-.'olE 4.760,00

10 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 14.700,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375.00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setentae cinco reais), - Quedasdo Iguaçu. 10maiode 2018,
ELEANDRODASILVA- Presidenteda Câmara

Cod268452

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNIClplOS DOSUDOESTEDO PARANÁno dia 11/05/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop,dioems.com.br
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• SEXTA-FEIRA. 11DE ~L\[O DE !tIIX

AWIO DE RESULTADO E ADJUDlçAÇAo

RESOLycAo N· 0812018- Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

SUMULA: AulDriza I> Podar ~1I9i8lalivoMunidpal " 3M' Crad,lo
AdiciooDl, no "l<OfCloio de 2.018. no vaklr de RS
12.000,00 (J)(>zcmil reo.i.j e dáoolras providénc,~s

PREGÃO PRESENCIAI. N' 005/2018

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" oo5f2011

OBJETO: aquisjçao de produtos e materiais gréfIcoe em geral para consumo junto a
CAmara Municipal deQuedasdo tguaçu, Estado do Paraná.

Em cumprimento ao disposto ne et, 109, parágrafo 1 da Lei 8.666. de 21 de junho de
1993, lDma-se pUblIco o resultado e adjudlcaçlo da HcitaçIo em epigrafe,
apresentando 0(8) venoedor(es) pelo critériO menor preço por item:

o Presidente da CImar:!.Municipal de Foz do Jordão, Estado do Pararui, no "'0 de suas
atribuiçõe5le-gais, amparado n8 Lei Municipal n~.77512017de 14 de dezembro de 2,017

RESOLVE:

Alt. ,. Fica o Poder LeGishuivoMunicipIIl.autorizado a abrir no Orçamento do
Legislativo, exen:kio financeiro de 20UI, crtdito suplementar no valor de R$ 12.000,00 (Do/c mil
mUs conformeclaS'JificEu. ELEANDRO DA SILVA, Prestdente da Gamara MunlciplN de Quedas do

lquaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas ambulçOes legais, HOMOLOGO o
resultado do PregIo Prannctal nlt 00512018. o qual teve seu objeto adjudicado as
seguintes proponentes'

1 - Empresa RODRtGO CASAGRANDE • ME foi venc:edora da lk:itaçIopara o Sole 01
com valor total de RS 2.340,00 (dois mil trezentos • quarenta reais) conforme tabefa
acima, e a empresa M L kURATKOVSKIE elA lIDA - ME foi vencedora para os lotes
02.03.04.05,06.07,08.09 e 10 com valor total de RS 43.035,00 (quarenta • trts mil e trinta e
cinoo ruis) totalizando assimo valorde:

Valor total de gastos com a Ildtaçlo: RS 45.375,00 (qlAl ....... cinco mil ~ •
......... cinco ,...,.

Art. 30 Esta Resolução entra em vigor na data. de !lUapublicação, ficando revogadas as
disposiçõc~em contrário.

Valor totaJ de gastos com a licitaçlo: R$ ".375,00 (quarenta• clneo mil trezentos •
setenta • cinco ruis).

Quedas do Iguaçu,08 de maio de 2018. DERUFRAN_.J_jJJ;:cUES COSTAPres~:~:a

Saladas Sessões da CimaraMWlicipiU de- Foz do Jordão, em 08 d..,maic de 2018

Quedas do Iguaçu, 10 mak) de 2018.

ElEANDRODASILVA
Pr_ da Cêmata

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Rua 510 Paulo, 295, Centra,CEP: 85.145-000 - For..: (42) 3639-1107



PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° OS/2018.
Pregão n° 005/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão
presencial, do tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de empresa
para o fornecimento de produtos e materiais gráficos, de forma parcelada, em
conformidade com a efetiva necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento adotado é o correto e atende aos mandamentos,
princípios e diretrizes da Lei n° 8.666/93. Desta forma, encontra-se o Processo
Licitatório aguardando este Parecer Jurídico para, após ser homologado,
adjudicado e expedida ordem para início dos trabalhos e assinatura do respectivo
Contrato Administrativo.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que
se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de
homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade
competente deliberar quanto à homologação da licitação. Marçal Justen Filho, em
sua abalizada doutrina, ensina que:

A homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da
legalidade, outra no plano da conveniência, e, didaticamente, passa a
explicar, in verbis: Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para
verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de
legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária.

4t
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Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências

adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode

substituirse à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos

daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à

natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das

propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda

a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova

classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do

procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de

conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência

contido na homologação depende do conceito que se adote para

adjudicação [... l. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a
conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o
resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma
a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia
constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a
competência discricionária sobre esse tema (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 8a Ed. São Paulo: Dialética, 2000.
p.440).

Nomesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordància da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordància se refere a dois aspectos: à
legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser
mantida a licitação. (Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 2a
Ed. BeloHorizonte: Fórum, 2009. p. 276).

Assim, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da
conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração,
caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for
recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual
anulação do certame. Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame,
esse parecer restringir-se-à tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à
autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

Além do mais, no mérito não há muito o que se comentar. Em
apertada síntese, o processo licitatório ora analisado, encontra-se em perfeita

~
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consonância com os mandamentos legais, estando apto a produzir seus efeitos
legais e jurídicos. Todo o procedimento fora conduzido observando integralmente a
legislação pertinente, conforme o mandamento da própria Constituição da
República.

3.CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou a favor da adjudicação e da homologação
deste processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,por inexistir
óbices jurídicos. Nesse ínterim, ressalto que o certame se encontra apto a produzir
seus legais efeitos, podendo ser adjudicado e homologado pela autoridade superior.

Porém, destaco que este esse parecer restringir-se-á tão-somente ao
plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da
conveniência. Assim, opino pela completa LEGALIDADE indicando pelo
prosseguimento do feito, com assinatura do contrato, adotando-se as cautelas e
procedimentos de praxe.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação superior.

Quedas do Iguaçu/Pk, 10 de maio de 2018.

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459

~
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"CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o
resultado do Pregão Presencial nO005/2018, o qual teve seu objeto adjudicado as
seguintes proponentes:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
1 RODRIGO CASAGRANDE - ME 2.340,00
2 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.540,00
3 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.900,00
4 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 3.430,00
5 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.620,00
6 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.200,00
7 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 6.490,00
8 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 1.395,00
9 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 4.760,00
10 M L KURA TKOVSKI E CIA LTDA - ME 14.700,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375,00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setenta e cinco reais).

Quedas do Iguaçu, 10 maio de 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

OBJETO: aquisição de produtos e materiais gráficos em geral para consumo junto a
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná.
Em cumprimento ao disposto no art. 109. parágrafo 1 da Lei 8.666. de 21 de junho de
1993. toma-se público o resultado e adjudicação da licitação em epigrafe. apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTERS

1 ROORIGOCASAGRANDE-ME 2.340.00

2 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 1.540.00

3 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 4.900.00

4 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 3.430.00

5 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 1.620.00

6 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 4.200,00

7 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 6.490.00

8 M L KURATKOVSKIECIALTDA-ME 1.395.00

9 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 4.760.00

10 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 14.700,00

Resultado da Licitação:
1 - Empresa RODRIGO CASAGRANDE-ME foi vencedora da licitação para o lote 01
com valor total de R$ 2.340.00 (dois mil trezentos e quarenta reais) conforme tabela
acima, e a empresa M L KURATKOVSKI E CIA LTDA - ME foi vencedora para os lotes
02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 com valor total de R$ 43.035,00 (quarenta e três mil e trinta
e cinco reais) totalizando assim o valor de:
Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375,00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setenta e cinco reais). - Quedas do Iguaçu, 08 de maio de 2018.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

Eu, ELEANDRO DASILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO005/2018, o qual teve seu objeto adjudicado as seguintes proponentes:

LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTERS

1 RODRIGOCASAGRANDE-ME 2.340,00

2 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 1.540,00

3 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 4.900.00

4 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 3.430,00

5 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 1.620,00

6 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 4.200,00

7 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 6.490,00

8 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 1.395.00

9 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 4.760.00

10 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 14.700,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 45.375,00 (quarenta e cinco mil trezentos e
setenta e cinco reais). - Quedas do Iguaçu, 10 maio de 2018.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

Cod268452

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIC[PIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 11/05/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO007/2018/CMVQI Pregão Presencial nO00S/2018/CMVQI de 20/04/2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa Rodrigo Casagrande - ME.

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o srO Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: RODRIGO CASAGRANDE - ME, pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nO08.710.164/0001-14, com sede na Rua Quiri, 1238, centro, Cep: 85460-000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, neste ato devidamente representada
por seu representante legal, Rodrigo Casagrande, portador da Cédula de Identidade
sob Rg nO8.514.278-0/SSP-PRe inscrito no CPF/MFsob nO049.421.899-18, residente e
domiciliado na Rua Quiri, 1240, Apto 01, centro, Cep: 85460-000, Município de Quedas
do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal nO
8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato em decorrência
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI, mediante as
seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Objeto(s) Procedência Unitário R$ do Item R$

1 30 Unido Agenda anual com capa K.U 78,00 2.340,00personalizada.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a pr ta apresentada pela CONTRATADA.

o



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e
quarenta reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora contratados,
conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,
deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistênciatécnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste,
salvo quando para restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da
Lei Federal nO 8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante
requerimento expresso da proponente contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) Dagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da Nota
Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s)
através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentacão correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
OUEDAS DO IGUACU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as resoectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequentea esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão

empenhadase pagasatraVése;te D~entária:



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumoe 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à CâmaraMunicipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de
1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva

entrega does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nOOOS/2018/CMVQI e no presente
Contrato;

b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.
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A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificadana alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da Lei Federal nO8.666, de
21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

iniciando a contar do 1° dia útilo resente Termo de Contrato terá vi
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seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras
em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, 17 de maio de 2018.

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

.Lb4,f,~zM ~
Claudeta skiSouza~

CPF:961.100.589-04
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBUCAÇAO
CONTRATO NO:007/2018

CONTRATANTE:camara M....icipaJ de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Rodrigo Casagrande-ME
OBJETO: O pt'8S8fIte contrato tem por objeto a contrataçao de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidadecom a efeliva necessidadesde
produtos a materiaisgráficos em geral para uso e consumojunto a CêmaraMunicipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Parané, em conformidade com as
especIficaçOes constantes na proposta e caracterlsticas técnicas apresentadas pela
contratada,no tenno de refer6ncia - Anexo I, e demais exigências constantes no Pregoo
~I ri'00512018 e seus anexos, sendo:
lOTE N"=01
VAlOR GLOBAL: RS2.340,00 (dois mOtrezentos e quaranta reais).
VlG~IA: 31/1212018
DATAASSINATURA: 17I05I2016

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBlICAÇAo
CONTRATO NO:00812018

CONTRATANTE:camara Munlcipel de Quedas do 19uaçu
CONTRATADA:M.LKuratkovski & Cia Lida ME
OBJETO: O presente contrato tem por objelo a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidadecom a afetiva necasskladas de
produtos e materiaisgrá1Icos em geral para uso e consumojunto a camara Municipal
de Vereadores da Quedas do Iguaçu, Estado do Parané, em conformidade com as
especIIIcaçOes constantes na proposta e caracterfstlcas técnicas aprasentadas pela
contratada, no termo de raferêncla - Anexo I,e demais exigências constantes no PreQao
presencial fi" 00512018e seus anexos, sendo:
lOTES N"=02,03,04,05,06,07,08,09 e 10
VAlOR GlOBAl: RS 43.035,00 (quarenta e três mil e trinta e cinco reais).
VIG~IA: 31/12/2018
DATAASSINATURA: 1710512018

C0d269258

Matéria publicada no OIARIO OFICIAL DOS MUNIClplOS DO SUDOESTE DO PARANAno dia 21/05/2018.
Averificação de autenticidade da matériapode serfeita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioerns.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO008/2018/CMVQI Pregão Presencial nO00S/2018/CMVQI de 20/04/2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a EmpresaM.L. kuratkovski & Cia Ltda
- ME.

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praça dos Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o srO Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: M.L. KURATKOVSKI & elA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nO10.445.693/0001-80, com sede na Rua Baobás, 515, Centro, Cep.:
85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente
representada por seu representante legal, o Sr Dimas Kuratkovski, brasileiro, portador
da Cédula de Identidade sob RG nO6.648.640-0 SESP/PR e do CPF/MF sob nO
028.929.579-31, residente e domiciliado na Rua Baobás, 481, Centro, Cep.: 85.460-000,
neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, estando ás partes sujeitas às
normas da Lei nO8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato
de Fornecimento em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial n?
005/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI,
sendo:

Item Especificação do( s) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Obieto(s) Procedência Unitário R$ do Item R$

Envelope tipo carta, papel

Unido branco de 75g/m2, medindo GBF 0,44 1.540,00
2 3.500 llx22cm, com impressãoem

quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel

4.900,00branco de 120g/m2, GBF 1,40
3 3.500 Unido medindo 24x34cm, com

impressão em quatro cores
na parte da frente.
Pastas confeccionadas em
papel triplex de 350g/m2, GBF 0,98 3.430,00

4 3.500 Unido formato 4 de 45,5x31,5cm,
com impressão em quatro
cores na Q_arteda frente
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Unido

Blocos de requisição, de 50
folhas por duas vias,
numeradas, confeccionado a
La via em papel extra copy
de 75g/m2 e 2.a via em
papel na cor azul de 50g/m2,

formato 32 de 11x15cm,
picotado, colado e
grampeado, com impressão
em uma cor em abas as vias
na parte da frente.

5 200

plastificadas e com vinco
cara dobrar ao meio.

GBF 8,10 1.620,00

6 70
Adesivos em vinil, com
impressões coloridas, para
parte interna ou externa.

GBF 60,00 4.200,00

7 110
Lonas440gr com impressões
coloridas, colocação interna
ou externa.

GBF 59,00 6.490,00

8 30 Placas identificadoras
adesivasem PVC,30x14cm.

GBF 46,50 1.395,00

9 70 Unido

Encadernações de livros
capa dura, na cor preta, com
letras douradas, costuradas
e coladas.

GBF 68,00 4.760,00

10 1 Unido

Placa para fachada com
estrutura metálica e ACM,
com letras recortadas em
caixa alta.

GBF 14.700,00 14.700,00

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 005/2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 43.035,00 (quarenta e três
mil e trinta e cinco reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora
contratados, conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada
pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,

~~.
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deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistênciatécnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste,
salvo quando para restabelecer a equação económico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da
Lei Federal nO 8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante
requerimento expresso da proponente contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. contados a partir da data da Nota
Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues. a ser(em) efetuado(s)
através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA. mediante o fornecimento e a
apresentação correta da(s) Nota(s) FiscaICis).em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU. CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36. bem como da comprovacão de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectosformais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereçodescrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

ParágrafO Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequentea esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumoe 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
CâmaraMunicipalde Vereadores~~o Iguaçu, ~~ná, inldando seu fornecimentoa



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDO IGUACU PARANÁ

contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(S) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 1° e 2°, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de
1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva

entrega does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 00S/2018/CMVQI e no presente
Contrato;

b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicaçã ormal da rejeição ou defe~ .
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e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei Federal nO8.666/93.

ParágrafO Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da Lei Federal nO8.666, de
21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018. iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUÇESSÃO E DO FORO.\( é90~
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As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras
em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, 17 de maio de 2018.

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

&uAi. ~;nk? k~
ClaudêGã~nski Souza

CPF:961.100.589-04



Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
Segunda-Feira, 21 de Maio de 2018 Lei n° 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VII - Edição N. 1566

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 007/2018

CONTRATANTE:CãmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:RodrigoCasagrande-ME
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para o
fomecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumojunto a Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as
especificações constantes na proposta e características técnicas apresentadas pela
contratada,no termo de referência- Anexo I, e demaisexigênciasconstantesno Pregão
presencial nO005/2018e seusanexos,sendo:
LOTEN° = 01
VALORGLOBAL:R$ 2.340,00(doismil trezentose quarenta reais).
VIGIÔNCIA:31/12/2018
DATAASSINATURA:17/05/2018

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 008/2018

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:M.L.Kuratkovski& Cia Ltda ME
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para o
fomecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumojunto a Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as
especificações constantes na proposta e características técnicas apresentadas pela
contratada,no termo de referência- Anexo I, e demaisexigênciasconstantesno Pregão
presencial nO005/2018e seusanexos,sendo:
LOTESN°= 02,03,04,05,06,07,08,09e 10
VALORGLOBAL:R$43.035,00(quarentae três mil e trinta e cinco reais).
VIGIÔNCIA:31/12/2018
DATAASSINATURA:17/05/2018

Cod269258

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNIC[PIOSDO SUDOESTEDO PARANÁno dia 21/05/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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III_negallva doUIU,IAno em permlllr II Ioal86açeo dedl.posItivo de medlçAode IIIIgua
C","S<.Im,dll. inclusive nOS casos de tonta alterTWliva. apo. ter" s.ido previamenla avisado a

,esp..no
IV _ in$talQç30 de qualq ...... di.po&itivo, Inclusive aPllf'8lllo ellmiI'Iadorda ar. nII rede

p"b(,Cd q ..... vai .. lê o cavalete (induldo asle). epóe. ler tIido noli'-1C8do pare ratIr'6~;

V _ manlpulaçilo Ind .....ida da QUoUqu., lubulaçAo. medld« ou outra I".talaçllo do

prestador, por parte do usuário:
VI _ inadlmplemunlo do usuAIio no ~rnento das tarlf•. após prévio aviso.

s,nOII;lndo-o;o o Inadlmplonto às aançOe. prevista. no Regukomanto doa ServIÇOS

;;>rlOsl",oos pela SANEPAR (Decreto Estadual 3.92611988)ou em outro di~poailivo edlllldo

1"0' a"lnrid ..<la r.nmpetenlfl que v.onft .. Aubstltul-k>. &uc'..-d6-k> ou r.omple<Oll'lnlA-ln.

Seç.loV-Oa.ll~

Art. 17'" • ~ obrigatória a Iigaç.Oo de égua e esgotamento sanitário em lOdoa 08

imóv ...s com edifICaÇÕeS no território do Municlplo de QUEDAS DO IGUAÇU. em que o

servIÇO estive<" dlsponlvel e por Isso ....J.. 1to 80 pagamento de tartfa peloo •• rvlço po.to A

d'5pOSlçáO ...... limo que ainda nAo esteja efebvade a ~. quos • de reaponea~

110 _ Decorridos noventa (90) dias da primeira notiflcaçao da Companhia de
Saneamento do Paraná _ SANEPAR par. q....o usu6rto efetue a llgaçêo n. rede de

distribuição de ã"u~ ou na .rede coIet~ de II~ d~i.veI. ~e~~nte de
"utrct~ 'sa;:;ções c.,blvltls. 0- usu.ano é ·~;.pon";;'·';1 'pekl pagameni';',j':' respectiY8 bln'a
para 3concesslonllria

J2° - A VIIl~ncw San,t'na Municipal. por soIic4aÇAo da Companhia de

S,,meamento do Parana .- SANEPAA. e"ercera .eu poder de poIóaa e noti'iear' o

prop" .. lário ou morado< do imóvel objelivando O cumprlmenlo do di8f)OSlO no capul de.te

aruge. e no Decrelo Federal 7.217/2010. Decreto Esllldual5.71112002. sob pena das

m ..d~las admlmstrativas corntlatas

§3~ _ Pan. asseQurar a exclusIVidade ooncedkl. pOr .sta Lei, o Contrato de

Programa disporé sobre O embervo do funck.)na~lo de poços anestanos fffl<!Itlcoe e

§4~• Na ausênc,a de red .... pub!k:as de ablllsteclmento de Ag'" ft esgotamerrto

s"mti",o. s<>,1lI0 admitidas soluções Indlvidl.llllS de abastecimento <l8 "gua e afastamento e

d.,.-.hnaç;30 f,naI dos esgotos sanit."os. obeerladas .. nonnas legais e regulamen*
;o, 'r\inen,es, em eSpeCial as de ed,ficações. ambientais ... nilArias e de recursos hidrioos.

Art. 18-· A Companhia de Saneamento do Pallln.a - SANEPAR esté desobrigada

d;, Pfl9<ó' encsrgos fiscaIS munlclpsls ou IlItribuiçAo pot uso de bens municipsls, ..... fi

q\j" titulo f"r. referente <li ut~iulçAodos e~ pcjbllcos. teo.s-" ou nAD. i~1ve

subsolo, com o fim de Implantar unidades e redes doe sistema. de sbestecimento de

"''''oIA e esgotamenlo sanitário. bem como as unid8d .. controladores de&aes siatema8,

qu........o necessar ...". submetendo-Sft a lago&!açAo fiscal fi tribI.Jtéria do Municlpio de

QUe::OAS DO 10UAÇU rolativamonto a seus bens o serviços, r.peitada o ordenamento

i",r(dlco nacional fi estadu.l. em aspedal o qu ...dispõe o Item "III . dO Inelso VI, do arl. 150
(1.~CorlstituiçAo FedeTaJ

seç.t.GVlI- Oa •• tln ..60

Art. 19-_Advindo ê extinç60 do contraio de prOgrama, o acervo dos sistemas de
L~~~I~~lo de .aflu" e de esgota~lo ... nl~á'!_O.somente .ser. ~rtIdO.ftO ~In~().

d,-, MuniclpoO de QUEDAS 00 IGUAÇU depois dete -..mir p ... viamente •

r""pc;.llsabol,uade pelo pagamenlo dos compn;>mISS08 flnancejroa porYEIntura _~t.a na
data da transferência do acervo e Indenizar previament. a Companhia de S.............nlo do

p"ranj _ SANE PAR pelo valQr contábil e regulatólio das p8f'C8oIas dos Investlmentos

",'da não 8morti~os. n:omuneradoS ou depreeIIIdos na vlgêncle do conlrato.

c ,,·,templados também os ~ IIIdireitos do Contrato de Conce.a4o anterior. observlldoo
d"':losto no an. 9" desta Lei. respaitados o. Estatuto. d.Companhia de Saneamento do

Pnl"n"-' - SANE PAR

Pat"Grato único. Enquantonao OComlfIII inden~ pr .... ia e a asaunçAo dos
linanc,amentos pelo Município de QUEDAS DO IGUAÇU previ.l.iI no caput deste arligo a

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR continuar' prestando seus ISeNlços

no MUnlcipio paloprazo nocessano para e remunereçAo. arnottiZeç;!Io .. rnc;upereçAo de

seus crodrto"- o onvestlmentos reall:lados alravés d•• "rifas. inctU8No doa investimentos

nHc.......'<ános .iii continuidade do serviço pUblico, os qual", II contratada estR desde Jé
",ulorizada (I real,zar

An. 20" _ Conlliderar ... e-ItI .-cindidO o contrato par. a><ploraçAo dos I18Ntços

p\,blicoS da abastecimento de égua e asgotamento saniUVio. a partir do momento em que
I " .. mprt>AB conces.oonaria for d_statizada, ou, por qualquer 0U1r0 maio, denfar de

,nlograr a Admin"ltraçllo PlIblica do E5tadO do Param~

CAPtrULO"

00PLANEJAMENTO

An, 21- • A pr8$~ dos serviços OO-Varé. na regiêo tenitori"que _.. objeto

dê =ntralaçk> e nas çondiçôes prevista. no COP. O Plano Munk:ipal de Saneam.nloi B.!o .. ico, que devefá sar compa"v"" com planejamanto e.tadu.1 desenvolvido pelo eOle da

I Administraçéo Esladual competente. sendo uni'.,....,. oom ralaçAo ê flSCBlioUlÇAo.

rcgutação c fl"aç,ao do tarifa para o conjunto dos hAunoeipioa atondidoa pa" Companhia

do Saneamento do Perané - SANEPAR, obs-ervado o seu plano da gesl.o.

Paràgrafo único· OF'tiInG ~pal de ~n .. mt!~ Bá~~ de_QUED~. 00
IGijÃeu ob$8rvara a legislaçAo OOITelat8 e as metas e objetivos a senrm fiQdoa no
C(mtrato de Programe que ser' firmado com a Companhia de Saneamento do P.... ""

Art. 22" • O planejamento a que faz mençAo o caput do arl. 21, devera SUbalcliar a

d>tj:wraçaodo Contrato de Programa que _ra firmedo entre o Municlpio de QUEDAS DO
IGUAÇU e a Comp.nrua de Saneamento do Paranlll - SANEPAR. autonzado e pr.... lSto
no respec1t1!o Convênio de Cooperação que seré f1nnac1o enlre O MuniclplO e o Estado do

Pdrana. OOsal""l/ado o plano de gestão apressntedo peta SANEPAR e contemptados os

s"guintes "'ementas principais
I _oh]etlvos .. metas de c:urto. m~iO e longo pt1IZO para .. unlve~,I /'I<lmltidas soluções graduais e progressiva., observando a compatlbHldade com • .,.rnuals

! pl.,nos setonals e a eapaddade de pagamento dos O8u6rlo5;

U• programas. projetas. açOasn_.sérias pere atingir 05 obfeIlvos e as matas:
III • mecanismo.. e procedimentos para a evallaçao slat.matlca da ef'~ e

i ericâcia das a-ç6es programadas.

IV - loções para amergêncla e contingências:

V • diagnóstico da situ.çAo e de seus Impactos nas condições ele vida, uttttz.ando
~i,.tema de Indicador"F. sanltAri<>lI, epldemlológlCOll, ambl .....tals e !locloeconOmtc-.ns e

VI • A c:ada 02 (dois) anos após a ..ançãodesta Lai. eIeverá ser a""_"lado no

Plen.arlo da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do 19uiIIÇ-lJ-PR; por um

roepr...sentante da SANEPAR. o relatório d .... rviçoa ,aatizaclos pera comparaçao com as

'T,olas astat>a'ecidaspara esse penado

Par6grafo único _ O Plano Municipal da Saneamento B.. I()O, sempre quos
p,-,,,",,,Ivel,devará considerar a bacia hldrogrtllflca e a reglilo onde se insera o Munlclplo de

OuEDAS 00 lGUAÇU corno unidade de referência

CAPtTuLO lU

• __ , . -"O"A"'RE"'O"'U"LA""'A"'O _j

~ 'CÂMÃRA MiiNICIP. i DE OUEDASDO IGUAC'U
~ ""rtl' ('I'f ..J IF.r.$.t~'~"11· "RAÇA TRtS PltOl:RKS - FONE/FAX('u46) 3!..11·1171

~<~ .ue... . QI!fDASOOIÇI!AÇ!' _ P"BANÁ

Art. :ue • O e"erolcio das funçOes de ~ e fiSC8lizaçlo serâ delegado paI1I

entidade regulaclol'a estadual, nos termo. ela 1eg1.1ação estadual e do que prav' o §2° do

ar\. 1- cIestB Lei. III qual devera aru. com beM na legislaçAo feclentl corretata e nos
princlpios da 1..... par6ncia, tecnicidade, celeridade e ob;etiYidade nas .uas decisôea

5elT"lp(eobjetllrando:
I • estabt!ltecerpadr6es e normas para a adequada prestaÇAo dos serviços e para a

salisfaçAo dos usuélios. por meio d. Qecrelo editado pelo Executivo Estadual ou outro

dispositivo normativo estadual con-efato,mantendo os me&mOS critérios em toda • éraa de
abrangência da prestaçao dos serviÇOs da Companhia de saneamento do Paraná. -

SANEPAR no Estado:

II • garantir o cumprimento daa condiçOn e meta e8tabet8cldea no Convênio de

CooperaçAo a no ConlnIto de Programe correlato;
III • pr9venir e reprimir os abusos de ~ econOmIco.

Ar!. 24"' • Por se tratar de pntStaÇêo regionalizada, OS diteItoa e obrigações dOIs
IJSUArios e da conc:essionãria sAo aquelesaxpreMOS na legiSlaçAo estadual correlata a no
Cootretode programa que ser" ftnnado entre o Munic:ipio de OUEDAS DO IGUAÇU e a
eon,:w.nhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

M. 2s- _ A atl.l&Çlo da enlldada reguladora se darã nos termos da L.ei
CompIementw Eataduaa 9412002 ou outro diapositivo que venn. a subatilui-kls 01.1
complementa--los, sendo que eventu. intervençlo pelo Municlplo deVe 0C0ffW em
conjunto com o Estado' deVe ainde &ef obri9aloriamente precedida de Indicaçlo dII
Entidllde ReglAaclora, nos tennoa e limites previstos no Contrato ele Programa que sera
firmado.

p....... úniCO. A Intervençlo a que se refere o caput cteste artigo,em nenhuma

hipOl:esepodetã autoriZar o MUNtClplO a 8Slum;" a preataçao da. serviÇOS ou a ocupar

as instalações dII Companhia de Saneamento do Parané - SANEPAR. sendo que a

açAo do MUNtClplO fica Nmileda é indicaçAo de interventor que atuara em conjunto com

_a SANEP~.e re~ __d() E~.do.~.a_ra~.na ~'!~~.~ ~~~ __
determinaram a inlervençAo e dentro dos ti!11ilee e prazos indicados pela ENTIDADE

REGULADORA e no Contrato de Programa que ..... firmado.

CAPlTuLOV

DlSPOSlÇOES FINAIS E TRAH8ITÔRSAS

M. zeo • O Municlpio de QUEDAS 00 IGUAÇU deverá Instituir por Decreto do

Poder Executivo, Comitê Municipal de Acotnpanhamento da Prestaçlo dos Sefviços de
Abnteeimento !:ta Agua e Esgotamento SaniUlrio, formado por reprvsentaçAo do Poder"
Executivo. dos Usuários. da Companhia da Saneamento do Peranà e da Sociedade, que

atuaré consuIlivamente Junto a Entidade Reguktdora do Contrato de Programa e que
exercera o controle sodal dos serviços pôblicoede agua e esgoto.

PllI"igrafo único • Enquanto nAo for cri&do esle Comit6, o Poder Executivo

executar. esla funçAo,

AIt. 2" _Enquanto nAo for firmado o Convênio de CoopefaçAo entra o Estado do

Paraná; e o Munlc:iP'o de QUEDAS DO IGUAÇU e o respecdvo Contrato Oe Programa

antr"e • Companhia de Saneamento do PIII1INi - SANEPAR e o Munic:ipio de QUeDAS
DO IGUAÇU. n. forma autorizada por _ta Lei. e SANEPAR prestara os serv~ de
abastecimento de égua e esgotamento sanitário na condiçio de perrnissionària, mentidas
as concliçOeedo Contrato de COI'IcessAo 117174, de 05111{1974e do Termo Aditivo no

132196.de 19/0611996.
t 1- _ A presI8ç6o CIOSserviçosS8fé de aooróo com a Lei Faderal11.44512O(l7,

regulamentada pelo Decreto Federal 7.21712010,com as Lei. Estaduais de Cnaçao da

Companhia de Saneamento do Peraná. • SANEPAR e da Agtncia Reguladora da ServiQos
PUbIiC:OS Delegadosde lnfr8estrutura do P8IraNII- AGEPAR. com 01 [)ea'etoe Estaduais
3.92611988,RIIaoloçAo HOITICJk)gatórIan- 003. de abril de 2017 da AGEPAR Iit a!"le)(OSou
outro dispositivo editado por autoridade co~nte que venha ISUbstitui-los,soced6-foI
ou cornpIarre~ ou estabetecer critjrio& pare a presteçIo ao. serviÇos de
ebastecimento de égua e esgotamento aanMOO; a ainda de acordo com as ~
aditadas pelaOOIlC8$SioN!Iria, nos termos da Lei 11.06611995.

t2"' • O pkmejamento estadual que deve ser adotado corno partmetro p8l8 a

elaboraçito do Plano Municipal de Saneamento Bãsico adotado pelo Muníclpo de
QUEDAS DO IGUAÇU é o plano de gastAo da Companhie de Saneamento do Parané -

SANEPAR tc:ooperaçAo técnica). até que se;' instiIulda o planejllmento previsto no 811.
21, pelo órgIo estadual competente. ao qual o Municlpio)á aderiu nos termos desta Lei.

Art. zr • Esta Lei enlril em vigor na data de sua pubIiçaçIo, revogadas as
dlspoaiçOn em contrário.

CâmaraMunidpal de Ouedasdo Iguaçu-PR. em 18de maio de 2018.

Eleandro da Silva-
MUNldplO DE QUEDAS DO IGUAçu

'''''J~~:-':::':'''-'~
GEST~ 2011·1020
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AVISO DI ucrrACAo
PIloauo ADMDllSTRAnYONa 070/:Z011
PRESIof'I\tESEWCIAL .... OH/2018/""'lI

1.1 O MUNldPlO DEQUlDA5 DO IIIUAÇU. Estado do ParaM, com. devida autoftzõlçio expedida peIiI
~ "'unid~ I ~ MARLENE FATIMA MANICA REVERS, a;Jn1UnlQ lOS flteretsacIosCiue realIaré
li<:bçIo na rnt)()aItdiIde PREGoIc PRESEHCJAL.. cio tipo MENOR PREÇOGLOBAL POR LOTE, vIMndo •
~ de ernpresIS penI O fomedmento de forma perceIada. em ~ com • eretI'II
nete5ISIdade demedIamentOIfor'nv.Ndo5 e manJpulldo5, paI1I entreQIna ~ b6IIcaciomunicípiode
QuedHooIQIIII;U,locIlestequeéalMsepara repassar~ ~meca.ntl!I prescriçIomedltae
autQriz"1ÇIo da 5ecretarIIIdesaúde do Munldpiode Quedasdo 19uaçu,EJQdo do PIrn.

A~w""'emCOl'll"onl1idMlwmas~constanIt!lnoTermoóe~·ANEXO
1e demei5conc1ç6ese doct.JmenIo5 que \rtte;Iram o presente edital

• Deta de ..t.rlUnI: 0710612018
- ....... :09tI00min
-LoaiI:SelDrde~n.

MAIORESINFOAw.çõEs: Inf0rmaçõe5 complementilres,bem como o mtaI e seus anexospoderio ser
obtidos)InID105Ite_.~enóiImunIdpIIlspr·tJaIr.breno-*,,"del.Jcltaçiiesn,1ocaIIzado
na Sede daPNfeIturaMunIcipII deQuaSts do I~ Estado do...-anil, sItD I Rua JuazeIr"o, 1.065,O!nbo.
Fone: (46) 353NI200, no ncririo norrI"III ~ expediente das 08h00min _ 12hOOm1nhorlS e dia 13h3Omin
às 17h30miII horas, de segunda ii sexte--feint bem corno .través do e-mail:
licit:a<:a02Oquetla5cloigulCU.pr.gov.br,

Quedes do lQUIIÇU,18 meiO de 2018.

JOÃO ALVESoe MOURA

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANA
AVISO DE lICITAçAO

PREGÃO N" 059/2018!PMQI
O MUNICiplO DE QUEDAS 00 IGUAÇU. Estado do Paraná. corn a devida
aut0ri7.açào expedida pela Prefeita Municipal a Sr" MARLI:"!: r:\TIMA
MANICA REVERS. e de confonnidade com o disposto na Lei h:ucral 11'

10.520. de 11/0712002.subsidiariamentc a Lei Federal u" 8.(166,de 2Il()(,1991('
suas eherações, Lei Comptcmenlar rf 123, de 14/12I200ó, alterada pela LCI

Complementar n° 147, de 07/08/2014, Decreto n" 5.450, de 3! OS2005, "
Decreto Municipal n° 113, de 07/0412009, comunica aos mtcrcvsados que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÓNICO, do tipo \.1E'JOR
PREÇO GLOBAL POR LOTE, cujo objcio é a aquisição de 01 runu veiculo
novo, O (zero) km, tipo VAN, capacidade minima para 16 tdocsseisl
passageeos 1511, ano/modelo de íabricacãe 201&12018ou superior. direcão
hidráulica, motor com potência míftima de 13OCV,comousn ...ci diesel. câmbio
manual, ar airbap:para o motorista e passageiros da frente, condicionado quente
e frio, lacógrafo, sistema de freios ABS, rodas em aço aro Hí", cor hranca_para

uso junto a Secretaria de Cultura e Esportes do Município de Quedas d0 Iguaçu,
Estado do Paranã.
DOS RECURSOS; Termo de Convênio n° 009/2017 • Instituto )'amcnsc d.:
Ciência do Esporte - IPCE c o Município de Quedas do Iguaçu. [..;wdo do
Parané.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 1J:30 hora!>do dia i)7;(Jó ::0Ix
(Horário de Brasilia).
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações ~m como () ..:Jitill c ~t:u,
anexos poderio ser obtidos junto a página eletJ'Õnicado Banco do Brasil, n\}sito..:
www.licitaçoos:Çcombr, no site WWW.9uedasdoiguacu.pr.gov.br.no Sc!"r ..l,'
Licitações. localizado na Sede da Prefeitura Municipal di: Qucda~ dI' Iguaçu.
Estado do Paraná. sito a Rua Juazeiro, 1.065. Centro, Fone: (46) .'532·x200. no
horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas c das D:30 ils 17:W
horas. de segunda à sexta·feira efou atn...-es do e·mail: licitacocs(~fi.-lm·l.com.h\.

Quedas do 19uaçu. 1Mde maio ue 20lX
JOÃO ALVES OE MOURA

Pregoeiro

-. ciMARAMUNiCIPAL DE QUEDAS DO lGUACU
~
~~f~t ('NPJ....MF.I_'W..~vaett..J6

,~}J RUA DAS PALMEIRAS, 1lS4 - FONElFAX (OJ.x4e1J5.U-II72...._ ."/.s.... . QUt;DA5IKtIG,rAC!! • PAH~\

EXTRATO OE CONTRATO PARA FINS OE PUBLlCAÇAO

CONTRA TO NO: 00712018
CONTRATANTE: CAmaraMunicipaldeQuedas do Iguaçu
CONTRATADA: Rodrigo Casagrande • ME

OBJETO: O presente contrato tem por oo;eto a cootrataçao de empresas para o
fornecimento da forma parceJada. em conformidade com a efetiva necessidades de
produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas: do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as
especfficaçOes constantes na propoeta e caracterlstlcas técnicas apresentadas pela
contratada, no lermo de refer6nci8 - Anexo I, e demais exigências constantes no PregãO
presencial nD 00512018e seus anexos. sendO'

LOTEN"=01
VAlORGLOBAL:RS2.340,00 (doismi trezentos e quarenta reais).
VIGt::NCIA:31/1212018

I
!

I
CONTRATANTE: CAmaraMunicipal deQuedasdo Iguaçu I
CONTRATADA:M.L.Kuratkovsld& CIa LidaME
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contrataÇão de empresas para o I
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efeliva necessidades de=or:sm~~ e:;:1 ~ ~ ~~=:.j::'~~~~~~~~a~~nl~~1 ~~
espedficaç6el constantes na proposta e caracl8listicas técntcas apresentadas pela i
contratada, no termo de refefência - Anexo I, e demais exigências constanles r,o Pregá:)
presencial rf 00512018e seus anexos, sendO:

DATAASSINATURA: 17I05I2018

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO NO: 00812018

LOTESN"= 02,03,04,05,06.07,08,09e 10
VALOR GLOBAL: RS43.035,00 (quarenta a três mil a mnta e cincoreais).
VIG~NClA: 31/1212018
DATA ASSINATURA: 1710512018

C8IaIIM'aevitando OS desperdício:
Evitemanter as"""''''''''';
Nao use a descarga_.n o não utilize a _ ItárI.
como lixeira;
Emcaso do suspeita de o comunique o SOlorresponsável.


